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• Telecos.cat, des de 1992 representa els enginyers i enginyeres de telecomunicació a 

Catalunya. Des de 2015, i arran de la modificació dels seus estatuts, el col·lectiu també 

aplega els enginyers d'electrònica i multimèdia-audiovisual. Actualment, Telecos.cat compta 

amb més d'un miler d’enginyers/res de Telecomunicació i que formen part del col·lectiu. 

 

• Telecos.cat dona suport i potencia les carreres professionals dels titulats i titulades en 

enginyeria del seu àmbit i té com a finalitat fonamental la provisió de serveis per als seus 

membres: assessorament jurídic i laboral, eines per al desenvolupament professional, 

formació contínua, subscripció a publicacions tècniques i revistes, descomptes en serveis i 

productes, etc. 

 

• Telecos.cat també té com a missió la d’ajudar a la societat a créixer i progressar amb les 

tecnologies de la informació, promovent i vetllant pel bon exercici professional de 

l’enginyeria de telecomunicació, electrònica  i multimèdia-audiovisual. Per això, des de que 

el visat de projectes no esdevé obligatori, hem volgut garantir la qualitat dels projectes a 

través del Certificat d’actuació professional. En aquest sentit, aquest certificat aporta els 

següents avantatges: 

 

ÀMPLIA ACCEPTACIÓ. 
L'Administració reconeix i accepta les Certificacions de Telecos.cat a l'hora de presentar 
projectes, informes o altra documentació.  

COBERTURA DE RESPONSABILITATS. 
Totes les actuacions tramitades estan cobertes, amb condicions exclusives, 
per l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional.  

CRITERIS HOMOGENIS. 
Els criteris tècnics de revisió els estableix l'Oficina Tècnica de Telecos.cat amb la 
col·laboració dels Grups de Treball.  

CONTROL DE LA TEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL: 
+ Registre de la teva activitat professional com a enginyer 
+ Comprovació d'identitat i de competències professionals 
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