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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 en els sectors de serveis,
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?
T’ajudem a vendre aportant més valor a la teva empresa.
Diferenciació:

Acreditem que l’empresa¹:

□ Podràs inserir, a les comunicacions i ofertes
que faci l’empresa, el logotip “Corporate
Member” de Telecos.cat amb el número de
registre que l’acredita. Això vol dir, que els
projectes que fa l’empresa estan dissenyats
per enginyers titulats i que són membres de
Telecos.cat.

□ Disposa d’enginyers associats a
Telecos.cat, amb les correspoenents Pòlisses
de Responsabilitat Civil Professional (PRCP),
que cobreixen, 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,
□ Podràs oferir més consistència a la teva electrònica i multimèdia-audiovisual.
empresa, amb enginyers ben formats,
informats i més actius i presents a les xarxes. □ Registra habitualment els sus treballs amb
el “Certificat d’Actuació Professional (CAP)”, ja
□ Cada empresa apareixerà al directori de la siguin
aquests:
informes,
dictàmens,
web de Telecos.cat amb el seu número auditories, projectes, pressupostos i/o
d’identificació.
peritacions
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Accés a assegurances especialitzades²:

Participar als fòrum d’aliances:

□ 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.

□ 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.

□ Assegurança de Responsabilitat Civil
d’Administradors i Alts Càrrecs (D&O): □ Accés a participar en el grups de treball de
Preu i descompte molt especial per a Telecos.cat. Espai exclusiu de networking per
empreses associades a Telecos.cat.
intercanviar experiències i coneixements. Això
permet connectar amb d’altres professionals
□ Assegurança de Caució: L’assegurança de experts. Aquests generen opinió qualificada
caució té l’objectiu de garantir les obligacions del sector professional concret davant la
legals o contractuals no dineràries davant de societat, l’administració i la universitat i
tercers com poden ser les administracions aquests grups de treball constitueixen alhora
públiques (locals, autònomes o estatals), l’espai ideal perquè els que en formen part
empreses privades o altres organismes del puguin aprofitar sinergies.
sector. L’avantatge és que no cal requerir: ni
garanties personals , ni pignoració de capital, □ Accés a participar a les diverses taules
ni despeses per estudi o cancel·lació i tampoc rodones que Telecos.cat organitza durant tot
cal registre en el CIRBE.
l’any.
□ Assegurança de Ciberrisc: Assegurança
contra atacs cibernètics que inclou una àmplia
gamma 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.

Borsa de treball:
□ Ens encarreguem de gestionar les ofertes a
través de la nostra xarxa de professionals i de
la nostra web.
□ Gestionem la preselecció de candidatures.

Pla de formació mida:
□ Pla de formació d’alt
nivell, segons les seves
necessitats i a mida per a
cada empresa.
□ Gestió inclosa de la
bonificació de la formació.
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Serveis exclusius:

Accés al certificat AQPE:

□ Assessorament jurídic.

□ Com a patrons fundadors de l’Agència de
Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria,
(AQPE),Telecos.cat ofereix l’accés a aquest
certificat de competència professional que
acredita els coneixements i l’experiència
professional dels enginyers.

□ Accés als serveis “out-plan” de gestió de
viatges d’empresa.
□ Us del segell acreditatiu.

□ 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.

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

Anotació al directori web d’empreses associades
Les altes dels socis incorporats al programa al fer l’alta de l’empresa.
Anàlisi de compliment dels requisits per ser empresa membre de Telecos.cat

□ A partir del segon any, s’aplicarà la quota de manteniment anual de 200 €, inclou:
•
•
•

Manteniment i actualització al directori web d’empreses associades
Les altes dels nous socis (enginyers de l’empresa que s’acollin a aquest programa, un cop
l’empresa ja estigui inscrita com a corporate member)
1 tiquet entrada VIP al Fòrum Anual d’Empreses Telecos.cat

□ Quota anual dels enginyers de l’empresa acollits al programa. La quota inclou:
•
•
•

Les PRCP individuals corresponents a cada enginyer de l’empresa acollit al programa
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 a 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.
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Benvolgut Sr. Secretari de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat),
El/La sota signant, acreditant el compliment dels requisits pertinents establerts als estatuts de
Telecos.cat, accepta, d’acord amb aquests, ser admès com a soci cooperant “CORPORATE
MEMBER”, amb tots els drets i deures que marca la llei i els propis estatuts de Telecos.cat.

Dades:

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ - NIF G60292224

Nom:______________________________________________________________________________________
NIF/CIF_______________________________
En el cas de persones jurídiques, cal indicar les dades del representant de l’entitat que fa la sol·licitud:
Nom:________________________________Cognoms:_______________________________________________
NIF:_________________________________Relació amb l’entitat_____________________________________

Dades de domicili:
Carrer:__________________________________________________________________________Número:____
Bloc:_________Portal:_________Escala:__________Planta:___________Porta:_____________CP:____________
Població:_______________________________________Provincia:_____________________________________

Dades de contacte:
Telèfon:__________________________Telèfon mòbil:_________________________Fax:____________________
Email:_________________________________________Email2:_______________________________________

Relació amb l’enginyeria de Telecomunicació:
__________________________________________________________________________________________

Dades bancàries:
Domiciliació:_________________________________________________________________________________
Altres formes de pagament : ___________________________________________________________________

Dades de facturació, en cas que siguin diferents a les identificatives:
Entitat:____________________________________________________________________________________
Adreça:______________________________________________________________Codi postal:_____________
Població:_______________________Província:___________________________Telèfon:____________________
Email:_____________________________________________________________________________________

Lloc i data:
_________,_______________________________________________________________________ de 201___
Signat,

No desitjo rebre informació per escrit de Telecos.cat
No desitjo rebre informació per correu electrònic de Telecos.cat

_________________________________________________________________________________________
A continuació facilito la relació d’enginyers de l’empresa que s’acolliran al programa “CORPORATE MEMBER”

_________________________________________________________________________________________
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Benvolgut Sr. Secretari de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat),
El/la sota signant, acreditant el compliment dels requisits pertinents establerts als estatuts de Telecos.cat,
sol·licita que, d’acord amb aquests, li sigui admès el seu ingrés com a associat/associada, amb tots els drets i
deures que marca la llei.
Entitat acollida al programa “CORPORATE MEMBER”:
Entitat: ___________________________________________________________________________
Adreça: __________________________________________________Codi postal: _____________
Població: ______________________Província: __________________________Telèfon: _________
E-mail: ___________________________________________________________________________

Alta d’enginyer acollit al programa “CORPORATE MEMBER”

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ - NIF G60292224

Dades identificatives:
Nom: ______________________________Cognoms: _____________________________________
NIF: __________________________________Data de naixement: ___________________________
Dades de domicili:
Carrer: ______________________________________________________________Número: ____
Bloc: _______Portal: ________Escala: _________Planta: __________Porta: ____________CP: ____
Població: ______________________________________Província: _________________________
Dades de contacte:
Telèfon: _______________Telèfon mòbil: ________________________Fax: _________________
E-mail: ________________________________________Email2: __________________________
Dades acadèmiques:
Titulació: ______________________________________________________________________
Escola: ____________________________________________Universitat: ___________________
Any de finalització / Curs actual: ______
Dades bancàries:
Entitat: ________________________________________________________________________
Núm. de compte o IBAN: ___________________________________________________________________

Barcelona,
Signat,
No desitjo rebre informació per escrit de Telecos.cat
No desitjo rebre informació per correu electrònic de Telecos.cat
Se m’informa i accepto que en el cas d’estar becat o en situació d’atur tindré una reducció del 50% en el pagament de quotes, sempre que
s’adjunti el justificant de l' INEM o es demostri la situació de becat. Aquesta situació haurà de justificar-se de forma reiterada en els mesos
de gener i juny de cada any. En el suposat de no confirmar aquesta situació s’entendrà que he deixat de pertànyer a la mateixa i per tant
autoritzo el càrrec al meu compte, indicat en el punt de domiciliació bancària, de les quotes successives corresponents.
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PROPOSTA DE RESPONSABILITAT CIVIL D&O
* RESPONSABILITAT CIVIL D’ ADMINISTRADORS I ALTS CÀRRECS (D&O):
Cobrir la Responsabilitat Civil que es pugui exigir als Administradors i Directius per accions, errors i
omissions derivades de la gerència de la empresa.
LIMITS D´INDEMNIZACIÓ:

1)Límit per anualitat de l’assegurança a partir de 300.000,00€ fins a 3.000.000,00€

2)Sublímits per reclamació i anualitat de l’assegurança, incloent costes i despeses:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Despeses de Publicitat: 300.000 €
Despeses de Gerència de Riscos: 300.000 €
Sancions Administratives: 60.000 €
Despeses d’Aval Concursal: 100.000 €
Despeses d’Aval per evitar Embargament Preventiu: 100.000 €
Inhabilitació Professional: 30.000 € (2.500 €/mes, màxim 12 meses)
Despeses d’Emergència: 150.000 €
Despeses de Defensa en Reclamacions per Homicidi Empresarial: 150.000 €
Responsabilitat com a Fundador: 150.000 €
Despeses de Privació de Béns: 60.000 €
Despeses de defensa per responsabilitat penal corporativa: 150.000 €

Àmbit territorial: tot el món excepte EE.UU./Canadà. Sense franquícia. Retroactivitat il·limitada.
Respons amb el teu patrimoni personal.

Com a administrador, respons amb el teu patrimoni dels perjudicis que et reclamin per actes
contraris a la llei o als estatus.
També respons amb el teu patrimoni si et demandesn per negligència en l’exercici del teu càrrec.
A més, si formes part d’un Consell d’Administració, respons de manera solidària. És a dir, poden
reclamar-te per decissions dels altres consellers, a no ser que puguis exonerar-te d’acord amb la
llei.
Qui pot reclamar-te?
› La sociedat

› Els accionistes, ja siguin majoritaris o minoritaris

› Els empleats, o inclús, els candidats a un lloc de feina.
› Els creditors socials

› El Ministeri Fiscal i òrgans administratius competents
› Qualsevol tercer

Projecte de Responsabilitat Civil Professional
Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 932 954 300 / 662 991 085 empresa@mutua-enginyers.com www.mutua-enginyers.com

xxxxxx

2

Qüestionari de Responsabilitat Civil d’Administrador y Alts càrrecs
(D&O)
TOMADOR:………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
C.I.F.: ……………………………………… Fecha de Constitución:………………........................................................................
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidad:……………………………………………………………………Provincia:……………………………………Código Postal:……………….
Facturación total de la solicitante y sus Filiales en el último año:…………………………………………………………………………€
Actividad del Tomador y sus Filiales:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....................................................................
1) En los últimos 12 meses, la Entidad solicitante o alguna de sus Filiales o Participadas:

(a) ¿han estado en situación de insolvencia o en concurso de acreedores? SI 

NO 

(b) ¿han tenido patrimonio neto negativo, o se han visto obligadas a realizar alguna de las medidas
correctoras de desequilibrio patrimonial que establece la Ley de Sociedades de Capital u otra
legislación aplicable? SI  NO 
2) ¿Cotiza en Bolsa o en algún otro mercado de valores la Entidad solicitante o alguna Filial, o ha anunciado una
emisión u oferta pública de venta de valores la solicitante o alguna Filial?
SI 
NO 
3) ¿Tiene la Entidad solicitante radicados en Estados Unidos y/o Canadá algún tipo de activo, Filial o Participada,
valores, acciones, obligaciones, deuda, fondos propios o papel comercial?
SI 
NO 
4) 1. Durante los últimos 2 años, ha sufrido la Entidad Solicitante o alguna Filial:
(a) ¿algún cambio de control accionarial?
(b) ¿alguna fusión, compra o venta?

SI 

SI 

NO 

NO 

2. ¿Conoce la Entidad solicitante alguna propuesta de cambio de control accionarial, fusión, compra o venta?
SI 
NO 

5) Indique si la Entidad solicitante, alguna Filial o Participada, o alguna de las personas para las que se solicita este
seguro se ha visto en los últimos 5 años afectada por una Reclamación en su contra o por una investigación
por parte de cualquier autoridad competente, si ha sido inhabilitada como Administrador, si está afectada por
algún proceso penal o si existe algún hecho o circunstancia que razonablemente pueda dar lugar a una
Reclamación contra cualquiera de las citadas personas o entidades.
SI 

NO 

6) Indique si la Entidad solicitante o alguna Filial ha visto denegada alguna solicitud de seguro o renovación, o si
se le ha anulado un seguro similar o se ha supeditado a condiciones especiales.
SI 

NO 

En caso de que se responda afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, por favor, aporten información
detallada.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Projecte de Responsabilitat Civil Professional
Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 932 954 300 / 662 991 085 empresa@mutua-enginyers.com www.mutua-enginyers.com

xxxxxx

3

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Por medio de la presente, se le informa de que los datos personales del tomador/asegurado facilitados se
incorporarán a un fichero automatizado titularidad de Markel Syndicate Management Limited, gestor del Sindicato
3000 de Lloyd’s, quien los tratará de acuerdo con los términos de la Ley inglesa de Protección de Datos (UK Data
Protection Act 1998), al objeto de la suscripción, celebración y gestión de contratos de seguro y, en especial, para la
prestación de servicios, tramitación de propuestas, tramitación de reclamaciones y pago de prestaciones.

Crouco Agencia de Suscripción, S.L., actuando en su condición de agencia de suscripción, tratará los datos relativos
al tomador/asegurado por cuenta del Asegurador, de acuerdo con la ley inglesa de protección de datos de 1988 y
únicamente para los fines previstos en su autorización para contratar (“binding authority”) otorgada por ciertos
Sindicatos de Lloyd's.
DECLARACIÓN:

El abajo firmante declara que habiendo hecho las investigaciones pertinentes, las declaraciones contenidas en esta
solicitud son verdaderas y completas.
Asimismo, declara que el asegurado ha llevado a cabo un proceso de adaptación interna para el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de protección de datos.

Esta solicitud no obliga a la formalización del seguro pero formara la base de cualquier contrato de seguro que
pueda emitirse como consecuencia.
PRIMAS TOTALES
Límite por siniestro
y año

Volumen total de facturación anual de la Entidad solicitante y sus Filiales
Hasta 1.000.000 Entre 1.000.001 y Entre 5.000.001 y
Entre 10.000.001
Entre 25.000.001
€
5.000.000 €
10.000.000 €
y 25.000.000 €
y 50.000.000 €

300.000 €

424,60 €

477,68 €

530,75 €

583,83 €

636,90 €

600.000 €

636,90 €

716,51 €

796,13 €

875,74 €

955,35 €

1.000.000 €

849,20 €

955,35 €

1.061,50 €

1.167,65 €

1.273,80 €

1.500.000 €

1.034,96 €

1.164,47 €

1.293,97 €

1.423,47 €

1.552,97 €

2.000.000 €

1.220,73 €

1.337,50 €

1.486,10 €

1.634,71 €

1.783,32 €

3.000.000 €

1.486,10 €

1.624,10 €

1.804,55 €

1.985,00 €

2.165,46 €

Y para que así conste se firma la presente a fecha 28 / juny / 2017.
Nombre y Sello:

Projecte de Responsabilitat Civil Professional
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SOLICITUD DE SEGURO PRECOTIZADA

Responsabilidad Civil Profesional para Startup
CROUCO AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN, S.L. facilita esta propuesta de seguro válida para sociedades de nueva creación,
empresarios individuales, así como para personas físicas, ofreciendo nuestra solución aseguradora de
Responsabilidad Civil Profesional para Startup.

DATOS DEL SOLICITANTE
Tomador::

NIF / CIF:

Asegurado:
Domicilio:
Población:

Código Postal:

E-mail:

Teléfono:

Móvil:

INFORMACIÓN PREVIA, rogamos indique la siguiente información:
Número de empleados:
Facturación (para facturaciones superiores a 200.000,00 €, consultar con suscripción):
¿Presta servicios profesionales en los ámbitos indicados a continuación?:
a.

Sistemas de procesos de pago

 No
b.

Apuestas, juegos de azar…

 No
c.

 Sí
 Sí

Producción fábrica/industrial

 No

 Sí

En caso de haber contestado algunas de las preguntas anteriores afirmativamente, rogamos facilite y detalle información adicional:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Existe alguna circunstancia o hecho que razonablemente pueda dar lugar a una reclamación?

 No

 Sí

En caso afirmativo, ampliar la información: ________________________________________________________________________________________
NOTA: Un hecho, circunstancia o incidente que pueda dar lugar a una Reclamación debe interpretarse en el sentido más amplio
posible. Por favor consulte con su Mediador de Seguros para que le asesore en este punto.
ACTIVIDAD:
Actividades relacionadas con Internet y las Tecnologías de la comunicación y la Información (TIC), estando el ASEGURADO
legalmente habilitado para su ejercicio y en cumplimiento de los requisitos que para el ejercicio de esta profesión se exigen en cada
momento.
Resumen de coberturas:








GARANTÍAS
COBERTURAS
Responsabilidad Civil Profesional
Según opción
Responsabilidad Civil General
Según opción
Responsabilidad Civil Producto
Según opción
Responsabilidad Civil por ataque de virus
60.000,00 €
Responsabilidad Civil LOPD
Según opción
Sanciones LOPD
Según opción
Responsabilidad Civil Actividades Multimedia y Publicidad
Según opción

Crouco Precotizado Responsabilidad Civil Profesional para Startup
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 OPCIÓN 1: CAPITAL. 100.000,00€

Prima Total Anual: 195,00 €

 OPCIÓN 2: CAPITAL. 200.000,00€

Prima Total Anual: 255,03 €

Notas:
Primas totales incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes.
Impuesto aplicable: 6,15%.
Las presentes condiciones son válidas hasta el 31/12/2017
Para cualquier duda o aclaración, contacte con su Mediador de seguros.
Condicionado: CROUCO AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN, S.L. RCP AFB Mediatech + Anexos RC Explotación, RC Producto y L.O.P.D. y
Delimitación geográfica y Ley y Jurisdicción aplicable.
Ley y Jurisdicción Aplicable: Unión Europea
Delimitación Geográfica: Todo el mundo excluyendo USA y Canadá
Ámbito Temporal: Claims Made
Fecha de retroactiviadad: Inicio de vigencia

Fecha de Efecto:

/

/

201

A su vencimiento, el seguro quedará sujeto al régimen de prórroga tácita establecido en el artículo 22 de la Ley de Contrato de
Seguro.
Se debe aportar copia del C.I.F. / N.I.F. del tomador.
Comunicamos nuestra conformidad a la propuesta de Lloyd´s / Crouco Agencia de Suscripción, S.L., a las condiciones presentadas
por el MEDIADOR:
__________________________________________________________________________________________
Firmado:
En _______________________________________ a ________ de ______________________ de 201_____

IMPORTANTE: Para que la cobertura se considere efectiva, es necesaria confirmación escrita de la misma.
DECLARACIÓN:
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA QUE HABIENDO HECHO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTA
SOLICITUD SON VERDADERAS Y COMPLETAS. ESTA SOLICITUD NO OBLIGA A LA FORMALIZACION DEL SEGURO PERO FORMARA LA BASE DE
CUALQUIER CONTRATO DE SEGURO QUE PUEDA EMITIRSE COMO CONSECUENCIA.

INFORMACIÓN PREVIA
De conformidad con lo dispuesto en la ley 20/2015 de 14 de Julio, de Ordenación y Supervisión y Solvencia de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, el Asegurador manifiesta:
1.Que el contrato de seguro se celebra con ciertos Sindicatos de LLOYD´S, entidad domiciliada en 1 Lime Street EC3M 7HA, Londres,
Inglaterra (Reino Unido). LLOYD´S es una Asociación de Suscriptores constituida por Ley Parlamentaria. Los Aseguradores son los
Sindicatos de LLOYD´S mencionados en el contrato de seguro.
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