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JUGUEM A L’ATAC

El Col·legi desenvolupa un programa de formació continua per donar resposta a les necessitats 
de reciclatge constant: cursos, seminaris, tallers, conferències... al voltant de les temàtiques 
pròpies de l’enginyeria, així com altres de més transversals (la gestió empresarial, habilitats 
directives i de gestió, idiomes...), tots ells amb l’objectiu de formar als dels nostres professionals 
de l’àmbit de l’enginyeria tècnica industrial, l’enginyeria tècnica en disseny industrial i desen-
volupament de producte, així com l’enginyeria de grau de les nostres especialitats (ja siguin 
les tradicionalment associades a l’àmbit industrial com les noves titulacions en Mecatrònica, 
Energia, Biomedicina, Tecnologies Industrials, Organització Industrial i Materials).

Quin tipus de formació prefereixes?

Presencial:  Programa de formació contínua presencial impartida a la seu col·legial (Consell 
de Cent, 365), al Tecnoespai (Bailèn, 68) i a les escoles de Barcelona i Terrassa (EUETIB i EUETIT 
respectivament).

Formació en línia: A través del Campus Virtual del Col·legi (http://formacio.cetib.cat/formacio2/), 
l’usuari pot consultar els cursos vigents impartits en línia. Aquest tipus de formació permet 
treballar a distància i alhora, les noves tecnologies, ajuden a interactuar en persona amb el 
professor i amb d’altres alumnes, bé sigui per explicar temes concrets o per resoldre dubtes.

Videostreaming: Es tracta d’un servei virtual que permet visualitzar activitats en directe, com 
per exemple conferències que siguin de gran interès per al col·lectiu o altres actes en què hi hagi 
un aforament limitat.

tota l’activitat formativa la trobaràs a www.enginyersbcn.cat/agenda i a través  
dels nostres canals de facebook, Linkedin i twitter (amb l’etiqueta #agendaeBcn).

FORMACIÓ bONIFICADA

El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per gestionar la bonificació dels cursos de 
formació que organitza. Si ets d’una empesa i et vols beneficiar de les bonificacions atorgades 
per la Fundació Tripartita, sense cap cost associat, ho pots fer. 

si vols saber com bonificar-te cursos escriu-nos a: inscripcions@ebcn.cat 
o bé truca al 93 496 14 20 i pregunta per formació.

FORMACIÓ01

http://formacio.cetib.cat/formacio2/
www.enginyersbcn.cat/agenda
mailto:inscripcions@ebcn.cat
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ORIENTACIÓ LAbORAL

El Col·legi compta amb un servei d’assessorament personalitzat i especialitzat des d’on 
t’informem i t’orientem en la recerca de feina (vies de recerca, currículums, entrevistes de treball, 
situació del mercat laboral, formació més demanada, sectors emergents...), mirant de facilitar-te 
la inserció o la millora laboral. Demana la teva cita prèvia.
També programem periòdicament activitats que et poden ajudar en la recerca de feina o en la mi-
llora professional, tant si ets un recent titulat, com un professional qualificat amb molta experièn-
cia: taller de recerca de feina, fer el cv per competències, conferències per treballar a l’estranger...
Per saber de les properes activitats segueix-nos a Twitter, Facebook, i LinkedIn.

REINSERCIÓ LAbORAL PER ATURATS

Si tens més de 45 anys i et trobes a l’atur, et pots beneficiar del Pla de reinserció laboral del 
Col·legi. A banda de l’exempció de la quota col·legial, programen activitats i orientació persona-
litzada dirigida a aquest col·lectiu en concret. També ens pots demanar ajudes o subvencions per 
realitzar aquella formació que et pugui ajudar a inserir-te novament al mercat de treball. Demana 
la teva cita prèvia.

trobaràs tota la informació a:  www.enginyersbcn.cat/agenda
o bé escriu-nos a: borsadetreball@ebcn.cat o truca al 93 496 14 20 i pregunta per Borsa de treball.

NO JUGARàS MAI SOL

Disposem d’una Borsa de Treball àgil i exclusiva per als nostres enginyers on trobaràs ofertes 
filtrades segons els criteris que ens hagis indicat: www.enginyersbcn.cat/borsa-treball 
A la Borsa de Treball també trobaràs tot un seguit de recursos que t’ajudaran a la recerca i/o 
promoció professional.
També pots estar connectat a les nostres xarxes socials i rebre totes les ofertes de feina del 
sector. Connecta’t al Facebook del Col·legi, a LinkedIn i a Twitter (amb l’etiqueta #oferteseBcn) 
veuràs totes les ofertes disponibles vigents. 

SELECCIÓ PROFESSIONAL

Volem aconseguir el màxim d’oportunitats professionals per a tu, per això visitem les millors em-
preses, donant a conèixer l’ampli ventall de professionals que poden trobar en el nostre Col·legi.
A més, les empreses tenen diferents opcions per publicar la seva oferta a la nostra plataforma 
de Borsa de Treball en funció de les seves necessitats: anunci gratuït, preselecció de candidat o 
selecció completa. 

bORSA DE TREbALL02

www.enginyersbcn.cat/borsa-treball
www.enginyersbcn.cat/agenda
mailto:borsadetreball@ebcn.cat
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VISAT I REGISTRE DE VERIFICACIÓ DOCUMENTAL

Actualment, totes les tasques tècniques que facis han d’estar cobertes per una assegurança de respon-
sabilitat civil (ARC) i és per això que necessiten ser visades o registrades pel teu col·legi professional.

t’ho Posem Fàcil! Una vegada habilitat ho pots fer des de casa teva o des de la teva 
 empresa amb ajuda d’internet i mitjançant la signatura digital.

a l’apartat web www.enginyersbcn.cat/visats, a més, disposes del “manual del servei de Visat”  
i del document “preus dels visats de projectes i documents” per tal de facilitar-te aquest servei.

INFORME D’IDONEïTAT TÈCNICA

Si has de legalitzar obres a l’Ajuntament de Barcelona , des de ENGINYERS BCN pots tramitar 
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. T’assessorem com fer-ho. 

pots consultar com fer, aquests i d’altres tràmits, a: https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/iit

VISAT04

Si tens qualsevol dubte sobre l’aplicació de la normativa existent en obres, llicències 
d’activitats, instal·lacions, tràmits administratius, atribucions com a tècnic, etc., des del 
Servei d’Orientació Tècnica t’informem en detall.

El nostre horari és: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i divendres de 9 a 14 h

també ens pots escriure a: sot@ebcn.cat  
o bé trucar al 93 496 14 20
per consultes presencials, cal concertar cita.

I si vols consultar les darreres novetats legislatives, així com tot tipus de documentació 
útil per al desenvolupament de la professió, pots fer-ho a: www.enginyersbcn.cat/normativa

LLOGUER D’APARELLS DE MESURA

El Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura (SLAM) et permet desenvolupar la teva tasca 
com a tècnic.

trobaràs tota la informació sobre els aparells dels que disposem i com llogar-los a:  
www.enginyersbcn.cat/slam

SIGNATURA DIGITAL

El Col·legi pot emetre la signatura digital reconeguda dels seus col·legiats, la qual serveix 
per fer tràmits en línea a diferents administracions. L’emissió del certificat digital és 
gratuït per a tots els col·legiats habilitats per visar.
Per aconseguir el certificat digital és imprescindible que el col·legiat es personi a la seu 
del Col·legi amb el seu DNI.

ORIENTACIÓ TÈCNICA03

FORMA PART DE L’EQUIP,  
FORMA PART DEL COL·LEGI

mailto:sot@ebcn.cat
www.enginyersbcn.cat/normativa
www.enginyersbcn.cat/slam
www.enginyersbcn.cat/visats
https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/iit
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GUIA DE PROFESSIONALS

La Guia de Professionals ofereix informació a particulars o empreses que necessitin contractar 
els serveis d’un enginyer. Si vols que altres professionals i la ciutadania en general coneguin les 
teves dades de contacte, registra’t a la Guia de Professionals. Tindràs més oportunitats de clients 
i podràs contactar amb altres professionals del sector.
A la Guia ja hi ha 900 professionals inscrits que realitzen 600 feines diferents, repartits en 
139 municipis. Pots registrar-te i figurar en aquesta guia que rep més de 1.500 visites men-
suals. A més, en format paper s’editen fulletons divulgatius dels que se’n distribueixen prop 
de 50.000 exemplars. 

La pots trobar a: 
www.enginyersbcn.cat/guia

PERITS JUDICIALS

A través del Servei de Perits Judicials i Tercers per a l’Administració podràs optar a aparèixer a 
les dues llistes que anualment ENGINYERS BCN envia a l’Administració: “Dictàmens i peritatges” i 
“Valoracions i taxacions”.
És l’administració qui directament gestiona l’assignació dels perits.

trobaràs més informació a:
 www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/perits-i-tercers.html

REGISTRE DE CERTIFICADORS ENERGÈTICS

A petició de l’ICAEN, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona gestiona  el llistat de 
tècnics interessats en el registre públic de certificadors energètics. 

Ho trobaràs a: 
http://www.enginyersbcn.cat/colegi-virtual/colegiats-eficiencia-energetica.html

PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL05

LA MILLOR PLANTILLA DEL MÓN

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/iit
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/perits-i-tercers.html
http://www.enginyersbcn.cat/colegi-virtual/colegiats-eficiencia-energetica.html
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ELS GRANS HEM DE DONAR 
JOC, COMPARTIM LA NOSTRA 

EXPERIÈNCIA

COMISSIONS TÈCNIQUES

Treballen aspectes relacionats amb les 
qüestions tècniques i legals que confor-
men la professió i tots els àmbits que per 
l’evolució natural de la tècnica es van 
incorporant a la seva activitat. Les comis-
sions tècniques són:

disseny industriaL

enginyers en 
actuacions periciaLs

medi amBient, energia  
i seguretat

pLans d’autoprotecció i 
protecció ciViL

QuaLitat i innoVació

seguretat contra 
incendis i emergències 

COMISSIONS SOCIALS

En la vida professional destaquen dues eta-
pes: l’inicial i la final. Les comissions socials 
són un espai de trobada dels professionals 
que estan en aquesta situació. A més, treba-
llen aspectes relacionats amb la cultura i el 
lleure. Les comissions socials són:

cuLtura i esports 
enginyers JuBiLats
JoVes enginyers 

Inscriu-te a la que s’adapti més al teu perfil 
professional.

trobaràs més formació de cada comissió  
i el formulari d’inscripció a:
www.enginyersbcn.cat/comissions

El Col·legi té 13 comissions de treball agrupades pel seu objectiu fonamental: professionals, 
tècniques i socials. Si ets membre d’una o diverses comissions, podràs assistir a les reunions 
que organitzen, fer “networking” i rebre tota la informació actualitzada dels diferents àmbits de 
la professió.

COMISSIONS PROFESSIONALS

Acullen els col·legiats en funció de les seves activitats i interessos professionals. S’ocupen de la 
problemàtica que envolta l’exercici de la professió a l’empresa privada, per compte propi o en les 
diferents administracions públiques. Les comissions professionals són:

ensenyament 
exercici LLiure 
funció púBLica 
VincuLats a empresa 

COMISSIONS06

www.enginyersbcn.cat/comissions
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CREIEM EN EL PLANTER

THEkNOS

La revista Theknos és una publicació pròpia on trobareu tota la informació col·legial, professional 
i del sector, a més d’un recull d’opinions d’experts en les matèries tractades.
S’editen 10 números a l’any, consta de 48 pàgines i s’envia en format paper a tots els col·legiats.

a més, també s’elabora una versió en línia que en qualsevol moment  
pots consultar a través del web: www.enginyersbcn.cat/theknos

bUTLLETÍ ELECTRòNIC SETMANAL  
I AGENDA ELECTRòNICA D’ACTIVITATS MENSUALS

Les notícies més destacades -del Col·legi, professionals, legislatives i Borsa de Treball-, així 
com les properes activitats, són recollides en un butlletí electrònic que els col·legiats reben cada 
dimecres. Per estar al dia i no perdre’s cap notícia, curs o conferència.
L’agenda és un recull de totes les activitats programades en el proper mes. S’envia en format 
electrònic el penúltim dilluns de cada mes. Una forma fàcil de tenir tota la informació de cursos, 
conferències i activitats al vostre abast.

MEMòRIA D’ACTIVITATS

És una publicació que recull els temes més destacats de l’any, la tasca dels departaments del 
Col·legi, les activitats més remarcables, la situació patrimonial i financera i els resultats econò-
mics. La Memòria d’Activitats s’edita en PDF i la pots consultar a www.enginyersbcn.cat/memoria 

MEMòRIA DE LES COMISSIONS

Una nova publicació que recull els objectius i les activitats més destacades de l’any dutes a 
terme per les comissions. 
S’edita en paper i també la pots trobar a www.enginyersbcn.cat/comissions

MANUALS TÈCNICS

Tots els col·legiats gaudeixen de preus especials en la compra de manuals tècnics editats pel 
Col·legi. Es poden adquirir a la seu col·legial o bé a: www.enginyersbcn.cat/manuals

PUbLICACIONS07

www.enginyersbcn.cat/theknos
www.enginyersbcn.cat/memoria
www.enginyersbcn.cat/comissions
www.enginyersbcn.cat/manuals
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assessorament Fiscal:

• Declaració censal

• Facturació

• Obligacions tributàries periòdiques

• Obligacions comptables i registrals

• Constitució de societats

assessorament laboral:

• Tipologia de contactes

• Vicissituds del contracte de treball 
(salaris, pagues extres, vacances, 
categories professionals, règim del 
preavís, etc.)

• Instruccions bàsiques sobre 
l’acomiadament

• Si s’escau, possible representació en 
judici d’acomiadaments (consultar 
condicions)

• Instruccions bàsiques sobre la jubila-
ció (el seu càlcul resta fora de l’àmbit 
de la quota col·legial)

• Orientació sobre les prestacions 
derivades de la desocupació

• Instruccions bàsiques sobre els 
convenis col·lectius 

L’IMPORTANT ÉS L’EQUIP

El nostre horari és: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i divendres de 9 a 14 h

també ens pots escriure a: saj@ebcn.cat o bé truca al 93 496 14 20
per consultes presencials, cal concertar cita.

Si tens dubtes jurídiques relatius a l’exercici professional, un equip d’advocats i assessors 
resoldrà les teves consultes.

eL coL·Legi et pot donar tres tipus d’assessorament:

ASSESSORIA JURÍDICA08

assessorament d’exercici lliure:

• Obligacions relatives al inici de 
l’exercici professional (fiscals i de 
previsió social, deure d’assegurança 
obligatòria), compatibilitat amb altres 
feines, etc.

• Atribucions professionals

• Assessorament sobre societats 
professionals

• Instruccions bàsiques sobre proble-
mes plantejats davant les adminis-
tracions

• Responsabilitat professional (civil, 
penal, administrativa i col·legial)

• L’encàrrec professional i la seva 
formalització

• Supòsits de comptabilitat de la pres-
tació de jubilació i l’exercici lliure

mailto:saj@ebcn.cat
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MUPITI10

Mupiti és la Mutualitat de previsió social per als perits i enginyers tècnics industrials que ofereix 
diferents opcions d’assegurances:

1. muPiti ProFessional com a sistema alternatiu al reta
Pot actuar com a opció alternativa al règim especial de treballadors autònoms de la seguretat 
social (RETA).

Quines coBertures ofereix mupiti professionaL?

• Jubilació

• Defunció que pugui donar lloc a la viduïtat i orfandat

• Incapacitat permanent absoluta per tota professió

• Incapacitat permanent total per la professió habitual

• Incapacitat temporal, que inclou prestacions per maternitat, paternitat i risc de l’embaràs

Quotes
La quota mínima de Mupiti Professional és del 80% de la quota del RETA.

2. muPiti com a sistema comPlementari a la seguretat social
La finalitat prioritària de Mupiti és la previsió social dels perits i enginyers tècnics industrials i de 
les seves famílies. Aquesta previsió social, complementària o alternativa al sistema públic de la 
Seguretat Social, es plasma en les assegurances següents: Mupiti protecció, Jubilació assegura-
da, Assegurança d’accidents, Assegurança de vida, Pensió de viduïtat, etc.

no deixis de consultar la seva pàgina web per saber tot el que et pot oferir mupiti: www.mupiti.com

en cas de voler ampliar informació, el col·legiat pot sol·licitar cita prèvia a la seu del col·legi. 
contacta a través de info@mupiti.com 
o bé al 900 82 07 20

ASSEGURANCES09

ASSEGURANçA DE RESPONSAbILITAT CIVIL CORPORATIVA

Segons s’estableix a la llei 7/2006, els professionals titulats tenen l’obligació de cobrir 
mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de 
l’exercici de la seva professió. El Col·legi disposa d’una Assegurança de Responsabilitat Civil 
Professional (RCP) i d’una Assegurança de Responsabilitat Civil d’Instal·ladors per a col·legiats 
que tinguin la pòlissa de RCP del Col·legi. 
Així doncs, la pòlissa col·lectiva que ofereix el Col·legi als seus col·legiats, cobreix la responsabi-
litat civil en la que pugui incórrer el nostre enginyer per les reclamacions que es derivin d’accions 
o omissions en l’exercici de la seva activitat professional.

Cobertures destacades:

• Responsabilitat Civil Professional (incloent a títol enunciatiu però limitatiu activitats de 
Project Management, conseller de seguretat per a transport de materials perillosos i coordi-
nador de seguretat i salut)

• Responsabilitat Civil General

• Responsabilitat Civil Patronal

• Responsabilitat Civil Locativa

• Inhabilitació Professional

• Pèrdua d’expedients

• Protecció de dades

trobaràs totes les primes i cobertures a 
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/assegurances 

ALTRES ASSEGURANCES

accidents: el Col·legi té contractada una pòlissa col·lectiva d’assegurança d’accidents, amb la 
garantia d’Allianz. Pots escollir en funció de les diferents cobertures. 

deFensa jurídica: si vols tenir una cobertura per a la defensa de possibles responsabilitats pe-
nals, el Col·legi té contractada, mitjançant Arag, una pòlissa col·lectiva en la qual es garanteix la 
defensa d’aquesta responsabilitat per l’enginyer tècnic industrial en relació amb el seu exercici 
professional.

muPiti: Com a col·legiat també pots beneficiar-te d’altres assegurances (de vida, d’accidents, 
d’automòbil, de la llar, d’oficines, etc) a través de la Mutualitat de previsió social d’enginyers 
tècnics industrials  (MUPITI). Tota la informació de MUPITI la pots trobar a www.enginyersbcn.cat/
serveis-colegiats/mutualitat

www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/assegurances
www.mupiti.com
mailto:info@mupiti.com
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/mutualitat
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/mutualitat
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ALTRES SERVEIS11

DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LAbORACIÓ

Amb el carnet de col·legiat podràs gaudir de descomptes i avantatges importants amb més de 
60 empreses i entitats líders en el seu sector. Pots tenir condicions preferents en assegurances 
d’automòbil, millors preus en mútues mèdiques, descomptes en preus per formació, avantatges 
amb entitats financeres, descomptes en hotels, etc.

trobaràs tots els avantatges a www.enginyersbcn.cat/descomptes  
i a través del nostre facebook i twitter (amb l’etiqueta #avantatgeseBcn).

 LLOGUER D’ESPAIS

Posem els espais del Col·legi a la teva disposició. Una conferència, un curs de formació, una 
jornada tècnica, una presentació de producte, una reunió d’empresa... Pots llogar la sala d’actes 
amb capacitat per a 110 persones, servir un càtering a la terrassa, utilitzar les nostres aules 
del Tecnoespai amb capacitat des de 12 fins a 92 persones, l’aula amb 10 ordinadors i la sala 
d’exposicions.

Visita el web www.enginyersbcn.cat/lloguer

TECNOwORkING 

Busques un espai per treballar i que puguis compartir amb altres emprenedors? Al Tecnoworking, 
ubicat al passeig de Gràcia, 50, trobaràs un lloc de treball i una plataforma des d’on llançar les 
teves iniciatives laborals. També pots llogar per hores les sales de reunions. 
Comptem amb 12 punts de treball, despatxos de 2-4 persones i sales de reunions. A més, també 
t’oferim el servei de domiciliació de la teva empresa.

Visita el web www.tecnoworking.cat

SEMPRE JUGARàS A CASA

www.enginyersbcn.cat/descomptes
www.enginyersbcn.cat/lloguer
www.tecnoworking.cat


20

ESPERIT D’EQUIP



consell de cent 365, 08009 Barcelona
t  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

ESPERIT D’EQUIP

www.enginyersbcn.cat

