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CORPORATE MEMBER “TELECOS”  
T’ajudem a vendre, afegint més valor a la teva empresa! 

 
 

 

 
 
 

 
Si la teva empresa és del sector de les telecomunicacions, 

electrònica, sistemes audiovisuals-multimèdia o de les TIC, fes-la 
Corporate Memeber 
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Qui som? 
 

Amb una trajectòria institucional de més de 25 anys, des de l’Associació Catalana d’Enginyers de 
Telecomunicació (Telecos.cat) representem els enginyers de telecomunicació, electrònica i 
multimèdia-audiovisuals de Catalunya, que desenvolupen les activitats el els sectors de servei, 
indústria, salut, financer, educatiu, recerca, turisme, consultoria, logística i en les administracions 
públiques.  
 
Entre d’altres accions, donem cobertura als enginyers i també dotem de valor a les empreses 
associades del sector. Un dels nostres objectius és el d’impulsar el sector a la nostra societat, 
per això fem: xarxa, informes tècnics sectorials i donem la nostra opinió a les administracions i 
als mitjans de comunicació.  

 
Què fem? 
 

• Som el col·lectiu de referència dels professionals i les empreses de telecomunicacions a 
Catalunya. 

• Vetllem per garantir la qualitat de les actuacions i els drets dels ciutadans en l’àmbit de 
l’enginyeria de telecomunicació, l’electrònica i les TIC. 

• Col·laborem activament en el desenvolupament de les enginyeries i l’impuls de les 
telecomunicacions, l’electrònica i les TIC a Catalunya. 

• Som col·laboradors preferents de l’Administració i el sector professional. 
• Impulsem el desenvolupament professional, laboral i personal tant dels enginyers de 

telecomunicació com d’altres graduats vinculats. 
• Som referència i veu autoritzada en el món de l’enginyeria. 

 

 
 
 
 
 
 
Què oferim a les EMPRESES del sector? 
 

Diferenciació.  
T’ajudem a vendre, aportant més valor a la teva empresa.  
 
Podràs inserir, a les comunicacions i ofertes que faci l’empresa, el logotip “Corporate Memeber” 
de Telecos.cat amb el seu número de registre que l’acredita.  Això vol dir, que els projectes que 
fa l’empresa estant dissenyats per enginyers titulats i que són membres de Telecos.cat. Podràs 
oferir més consistència per  l’empresa, amb enginyers ben formats, informats i més actius i 
presents a les xarxes.  
 
Cada empresa apareixerà al directori de la web de Telecos.cat amb el seu número d’identificació.  
 
Acreditem que l’empresa¹: 

 Disposa d’enginyers associats a Telecos.cat, amb les correspoenents Pòlisses de 
Responsabilitat Civil Professional (PRCP),  que cobreix de facto, la majoria d’activitats 
que duem a terme els enginyers.  

 Desenvolupa la seva activitat  dins el marc del sector TIC, de les telecomunicacions, 
electrònica i multimèdia-audiovisual. 
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 Registra habitualment els sus treballs amb el “Certificat d’Actuació Professional (CAP)”, 
ja siguin aquests: informes, dictàmens, auditories, projectes, peritacions, pressupostos,... 

 
Accés a assegurances especialitzades²: 

 Assegurança Especial per a Start-Ups i Emprenedors: Gaudeix d’una assegurança 
especial per a START-UPS, tindràs totes (RCP, RCG, RCP, RC atacs virus, RC-LOPD, 
sancions LOPD, RC-Multimèdia i publicitat) les responsabilitats de la teva empresa 
cobertes i res no t’apartarà del teu camí d’emprenedor. 

 Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Alts Càrrecs (D&O): Preu i 
descompte molt especial, per a empreses associades a Telecos.cat. 

 Assegurança de Caució: L’assegurança de caució te l’objectiu de garantir les obligacions 
legals o contractuals no dineràries davant de tercers com poden ser les administracions 
públiques (locals, autònomes o estatals), empreses privades o altres organismes del 
sector. L’avantatge és que no cal requerir: ni garanties personals , ni  pignoració de 
capital, ni despeses per estudi o cancel·lació i tampoc cal registre en el CIRBE. 

 Assegurança de Ciberrisc. Assegurança contra atacs cibernètics que inclou una àmplia 
gama de cobertures³ i de serveis per fer front a les amenaces específiques que poden 
afectar directament els sistemes d’informació propis o dels nostres clients. 

 
Participar al Fòrum d’aliances. 
Reforçar la xarxa de relació amb professionals i empreses. Això permet posicionar-se ràpidament 
davant el sector i la societat . Trobades semestrals, organitzades per Telecos.cat,  per explicar el 
que fa cadascú i fomentar la recerca de noves aliances.  
 
Pla de formació contínua a mida per a cada empresa 
Per garantir la formació contínua dels professionals de l’enginyeria de 
telecomunicació, electrònica, multimèdia-audiovisual, l’empresa podrà gaudir 
d’un Pla de formació a mida, segons les seves necessitats i de la gestió de la 
bonificació de la formació.  
 
Servei de borsa de treball exclusiu 
Ens encarreguem de gestionar les ofertes a través de la nostra xarxa de professionals i de la 
nostra web. 
 
Accés a participar en el grups de treball de Telecos.cat  
Espai exclusiu de Networking, per intercanviar experiències i coneixements. Aquests generen 
opinió qualificada del sector professional concret davant la societat, l’administració i la universitat. 
Aquests grups de treball constitueixen alhora l’espai ideal perquè els que en formen part puguin 
aprofitar sinergies.. 
 
Accés al certificat AQPE (de l’Agencia de Qualificació Professional 
dels Enginyers) 
Com a patrons fundadors de l’AQPE (Agència de Qualificació dels 
Professionals de l’Enginyeria), Telecos.cat pot oferir als enginyers de les 
empreses associades l’accés a aquest certificat de competència 
professional que, segons procediments de certificació basats en el model 
anglosaxó i la ISO 17024, acredita els coneixements i l’experiència 
professional dels enginyers.   
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El certificat AQPE permet a les empreses identificar el professional de l’enginyeria en un nivell i 
un àmbit concret, la qual cosa facilita la contractació del professional adient per al lloc de treball i 
a més, en cas de projectes nacionals o internacionals, l’empresa pot acreditar que disposa d’un 
equip professional certificat. 
 
 
Altres serveis més genèrics, com: 

 assessorament jurídic,  

 accés als serveis “out-plan” de gestió de viatges d’empresa 

 accés als serveis d’impressió sostenible 
 
 

Quin cost té ser Empresa Membre? 
 
Quota d’alta de 60€, inclou: 

 Anotació i manteniment al directori web d’empreses associades 

 Altes corresponents als nous socis (nous enginyers de l’empresa que s’acollin a aquest 
programa) 

 Anàlisi de compliment dels requisits per ser empresa membre de Telecos.cat 
 

Quota anual de 304€, corresponent a les dos quotes integres dels primers dos enginyers de 

l’empresa acollits al programa, més 120€ x núm. de la resta d’enginyers de l’empresa acollits al 

programa. Això vol dir, que si la quota per enginyer soci és de 152€/any, l’empresa paga 

120€/any per soci i els enginyers acollits a aquests programa només hauran de pagar 32€/any). 

A la gestió no es cobrarà quota d’alta per cada nou soci acollit dins el programa, aquesta va 

inclosa en la quota d’alta de l’empresa. La Quota inclou: 

 Les PRCP individuals corresponents a cada enginyer de l’empresa acollit al programa  

 1 tiquet entrada VIP al Fòrum Anual d’empreses Telecos.cat 

 10% de descompte, sobre els preus estipulats, en accions de patrocini que l’empresa 
vulgui contractar 

 És una retribució no laboral per als enginyers de l’empresa, se’ls proporciona un fòrum 
de relació del que se’n beneficien personalment i reforçant relacions per al l’empresa. Els 
enginyers acollits a aquest programa, són membres associats de ple dret a Telecos.cat. 

 
Notes:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
(1) L’empresa haurà de superar el procés de validació. 
(2) Preus especialment ajustats, per a tot tipus d’assegurances. 
(3) Gama de cobertures, com poden ser responsabilitat civil per robatori o pèrdua de dades fruit d’un atac, despeses associades 
a la privacitat i seguretat, despeses per comunicar al clients que hi ha hagut una intromissió, extorsió cibernètica, pèrdua per 
interrupció del negoci per incident tecnològic o crisi de reputació i defensa jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 


