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Update. Formació en Enginyeria

Clau
per al futur
Àmplia oferta de cursos per actualitzar els coneixements del col·lectiu
d’enginyers i tècnics en aquelles àrees
on l’aparició de novetats relacionades
amb la seva activitat professional és
constant. Les sessions formatives són
també una excel·lent oportunitat d’ampliar la pròpia xarxa de contactes.
A les empreses capdavanteres, la formació contínua ocupa un paper estratègic. Comptar amb els professionals
de l’enginyeria més capacitats és un
avantatge competitiu de primer nivell
per operar amb majors garanties als
mercats globals.
L’oferta d’Update inclou formació contínua i cursos d’especialització en les
modalitats presencial, semipresencial
i online. Les seves àrees de coneixement són:
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Enginyeria i operacions
Energia
Gestió i habilitats directives
Seguretat i medi ambient
Indústria 4.0

Avantatges Col·legiats/Associats

Avantatges empresa

Descomptes d’entre el 30% i el 40%
sobre el preu general.

Tota la formació del catàleg es pot impartir
incompany, a qualsevol destinació del país.

15% dte. addicional per a menors de 35
anys que es matriculin a títol personal.

Gestionem la bonificació de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo
(abans Fundació Tripartita).

Condicions preferents per a aturats.
Estudiants: 50% de descompte sobre el
preu general.

formacio@serveis.eic.cat

formacio.eic.cat

Serveis d’Ocupació

Acompanyament
professional
al llarg de tota
la vida laboral

Destinats a facilitar el desenvolupament professional: una
Borsa de Treball enfocada a diferents perfils i sectors, tallers i activitats específiques per millorar competències,
servei d’orientació individualitzat i personalitzat, informació i assessorament per anar a treballar a l’estranger, així
com un banc de recursos amb l’actualitat laboral i documents d’interès. Tot per acompanyar en el progrés en la
carrera professional.
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Serveis Col·legiats/Associats
Borsa de treball
Una àmplia oferta de perfils professionals
per a enginyers de diferents nivells i sectors
econòmics.
Programa Lidera’t
Dirigit als socis escolars, un itinerari formatiu
en format no presencial on es facilita als joves
enginyers els recursos necessaris per incorporar-se satisfactòriament al mercat laboral.
Orientació Professional
Assessorament personalitzat enfocat a millorar la situació laboral dels enginyers, tant
per aquells que volen iniciar-se en la seva
carrera professional, reorientar-la o promocionar-se. Partint de l’anàlisi del perfil
professional i els interessos de l’enginyer,
l’orientem en l’ús de les diferents eines per
assolir els seus objectius.

Espais de desenvolupament professional
Programa d’activitats sota la forma de
tallers pràctics, seminaris o conferències,
plantejades amb l’objectiu de facilitar als
participants les eines i recursos necessaris per desenvolupar les seves competències personals i professionals o ampliar el
seu coneixement del mercat de treball.
Servei de coaching
El coaching és un mètode mitjançant el
qual el coach (la persona que dirigeix el
procés) i el coachee (la persona implicada
en aquest procés) busquen el desenvolupament del potencial d’aquesta persona,
de forma metòdica i estructurada.
El sistema es basa en el diàleg del coach
amb el coachee i l’objectiu és assolir la millora de les seves capacitats personals fent
servir els seus propis recursos i habilitats
Serveis Empresa

Servei de mentoring
Servei d’acompanyament professional i
eina de desenvolupament i aprenentatge
de la ma d’altres enginyers sèniors en actiu que comparteixen les seves experiències i coneixements.

Publicació d’ofertes
Les empreses poden publicar, de forma
gratuïta, les seves vacants per a enginyers
en una plataforma que permet gestionar
les candidatures i el procés de selecció.

borsatreball@serveis.eic.cat

ocupacio.eic.cat

Serveis de Certificació

Garantia d’identitat,
titulació i habilitació
professional

Certificat d’Actuació Professional (CAP)

Visat

Control col·legial creat pels EIC amb l’objectiu de garantir les competències de
l’autor, la seva cobertura de responsabilitat
civil professional i la correctesa formal dels
treballs certificats.

Control col·legial regulat per llei i que té per
objecte comprovar, com a mínim, els següents aspectes:
- La identitat i l’habilitació professional de l’autor
- La correcció i la integritat formal de la documentació segons la normativa aplicable
Es preveuen dos tipus de visat:
Visat obligatori. Serà obligatori obtenir el
visat col·legial d’aquells treballs professionals establerts a l’Article 2 del Reial Decret
1000/2010, i que bàsicament es refereix
als projectes d’edificació i als d’enderroc
d’edificacions.
Visat voluntari. És aquell que no està
contemplat a l’apartat anterior i que ha de
sol·licitar expressament el client de l’enginyer que signa el treball.

Què permet?
- Aportar garanties al client davant
de possible intrusisme.
- Aportar a l’Administració garanties
de la qualitat del projecte.
- Garantir la no inhabilitació de l’autor.
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Conjunt de serveis adreçats a millorar la qualitat general de la documentació
elaborada pels professionals de l’enginyeria (projectes, informes, certificats i
altres documents tècnics), així com garantir la identitat, la titulació, l’habilitació
professional i la cobertura de la responsabilitat civil. A més, contribueix a la lluita
contra l’intrusisme i afavoreix la defensa dels interessos dels professionals.

Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT)

Certificat d’Exercici Professional

Som la primera entitat col·laboradora que
va ser habilitada segons el Decret de Regulació del Sistema d’Habilitació i de Funcionament de les Entitats Col·laboradores
de l’Ajuntament de Barcelona per a emetre
els informes dels expedients d’obres de
Barcelona. Els IIT’s només es poden tramitar de manera telemàtica i s’emeten en un
termini de 5 dies hàbils.

Permet acreditar en ofertes a clients privats o públics (concursos de l’Administració) la titulació, la no inhabilitació i que es
disposa de cobertura de Responsabilitat
Civil Professional.

certificacio@serveis.eic.cat

certificacio.eic.cat

Responsabilitat Civil Professional

Cobertura
professional inclosa
a la quota

Conscients de la importància dels riscos en comparació
amb altres professions, els membres dels EIC gaudeixen
de la cobertura del seu patrimoni, mitjançant pòlisses d’assegurances, des de l’any 1974.
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RCP

La responsabilitat civil professional ha estat definida com a «les conseqüències per
les quals l’enginyer pot ser responsable
per errors professionals derivats d’omissió o negligència». Per tant, l’assegurança de RCP «garanteix l’activitat d’enginyer».Els EIC tenim contractada una
pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil
professional (RCP) en unes condicions
molt avantatjoses que cobreixen els danys
causats a tercers com a conseqüència
de l’exercici de l’activitat professional
dels enginyers. La cobertura bàsica és de
150.000€ per sinistre sense límit de número de sinistres a l’any. Aquesta cobertura s’amplia automàticament per aquells
treballs visats o certificats amb el CAP.
Voluntàriament, es pot ampliar aquesta
cobertura bàsica segons l’activitat professional que es desenvolupi, contractant-la de forma individualitzada.

certificacio@serveis.eic.cat

Serveis d’Assessorament

Assessorament especialitzat
en diferents tipus de consulta
de caire professional
Assessoria Fiscal

Assessoria Laboral

Resposta a les consultes generals referides a diferents tributs (IVA, IRPF, Impost
sobre societats, taxes, etc.) i en particular:
- Declaració censal
- Declaracions periòdiques
- Obligacions comptables i registrals
- Facturació
- Despeses deduïbles
- Imputació d’ingressos
- Inspeccions tributàries

Resposta a les consultes generals referides
a contractació laboral i, en particular:
- Modalitats de contractes
- Drets i obligacions laborals
- Qüestions relatives a salaris, pagues extres, vacances, categories laborals
- Seguretat social
- Acomiadament, liquidació d’indemnitzacions
- Baixa voluntària del treballador (preavís,
conseqüències...)
- Jubilació
- Prestació de desocupació
- Convenis col·lectius
- Compatibilització de la pensió de jubilació
amb l’exercici professional lliberal
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Atenció a les consultes jurídiques
dels enginyers en assumptes
professionals: consultes civils,
laborals i fiscals.

Assessoria jurídica general
Resposta a consultes referides a diferents
aspectes professionals:
- Obligacions relatives a l’inici de l’activitat
professional (assegurança, previsió, social,
etc.) i exercici autònom
- Revisió de la documentació relativa a
l’encàrrec professional, la seva formalització
i, si s’escau, rescissió
- Redacció de models de determinats
documents
- Constitució de societats mercantils, societats professionals d’enginyeria
- Atribucions professionals i competències
de les titulacions d’enginyeria (informes,
recursos, etc.)
- Resp. civil, administrativa, penal, etc.
- Aplicació de normativa específica del sector
- Tràmits davant les Administracions.
- Peritatges
- Reclamació d’honoraris (només assessorament)
- Revisió de les bases de convocatòries de
selecció de personal a l’Administració i, si
s’escau, interposició de recursos
- Defensa jurídica de la professió

Declaració responsable
davant l’Administració
Servei de tramitació de Declaració
responsable de no estar inclòs en cap
causa d’incompatibilitat o incapacitat per
a contractar amb l’Administració.
Servei normativa a consulta
Registre d’enginyers per participar en les
aportacions als esborranys de normativa
a consulta.

assessorament@juridic.eic.cat

Infocentre

Serveis d’informació
de legislació
i normes tècniques
avalats per més de 25
anys d’experiència

Ofereixen la informació necessària per facilitar el compliment de les obligacions legals (en matèries com seguretat industrial, medi ambient, prevenció de riscos laborals) i
els requeriments tècnics de productes (com marcatge CE,
qualitat, seguretat, assajos).
Serveis adaptats a les necessitats particulars de cada empresa o professional, tenint en compte el sector (químic, alimentari, cosmètic, logístic, serveis, enginyeries) i el volum
de l’empresa.

DL Disposicions Legals
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NT Normes Tècniques

Serveis de normativa

Consulta l’Expert

DL Plus. Accés a la legislació amb avisos
de novetats, gestió de requisits legals i
programació de tasques de control d’inspeccions i revisions periòdiques, declaracions i
permisos anuals, plans d’autoprotecció, etc.
Avaluació multiseus. UE, Espanya, CCAA
i municipis. Actualització mensual. Alerta
setmanal de convocatòries d’ajuts i subvencions. Adient per a empreses certificades en
EMAS, ISO 14001, ISO 9001 i 45001.

Servei personalitzat de resposta a qüestions
que afecten l’activitat de l’empresa/professional. Recerca i anàlisi de legislació i/o NT.

DL Abstract. Accés a la legislació amb avisos de novetats, aplicable a les empreses,
productes i serveis. UE, Espanya, CCAA i municipis. Actualització mensual. Alerta setmanal
de convocatòries d’ajuts i subvencions.

Continguts per a organitzacions

NT Plus. Revisió i actualització de la col·lecció de referències de normes tècniques que
utilitza l’empresa en els processos, productes o serveis. Col·leccions dels principals
països i organitzacions (UNE, ISO, EN,
ASTM, DIN, CEI, entre d’altres). Actualització i avisos mensuals de les modificacions,
substitucions i anul·lacions de normes.

Compra de normes

Alerta tecnològica
Servei personalitzat que informa periòdicament de les novetats de legislació estrangera, articles tècnics i científics en l’àmbit
d’interès definit per la pròpia empresa.

En l’àmbit de la normativa, adaptats als
diferents formats digitals: llocs web, butlletins personalitzats, entre d’altres.

Gestió de l’adquisició del text complet de
les NT de qualsevol país, d’organitzacions
internacionals o d’associacions sectorials.
Consultes de normes UNE
Als ordinadors de les seus dels EIC.

NT Alert@. Accés a les referències de les
normes tècniques publicades, modificades
i anul·lades i la seva equivalència dels principals països i organitzacions. Actualització i
avisos mensuals.
Marcatge CE. Accés a la normativa de
Marcatge CE (requisits esencials de seguretat): directives, reglaments, referències
de les normes harmonitzades i informació
complementària.

Fitxes reduïdes de vehicles
Localització i lliurament de fitxes reduïdes de
vehicles.
Localització de documents
Textos legals estrangers, articles tècnics, científics o sectorials, patents i informes tècnics.

normativa@infocentre.eic.cat

normativa.eic.cat

Signatura electrònica

Tràmits
telemàtics
de forma
segura

Emissió de certificats digitals de l’entitat certificadora AC
Firmaprofesional per garantir la identificació de l’emissor,
la integritat de la transacció, el mateix valor que la firma
manuscrita i la confidencialitat de l’enviament.

20

Tipus

Usos

Certificat corporatiu de col·legiat.

A nivell professional: realització de tràmits i signatura de documents davant dels
EIC, de l’Administració i de tercers. Imprescindible per realitzar el tràmit de visat-e.

Certificat corporatiu de persona física.
Certificat corporatiu de representant legal.

A nivell particular: tràmits amb certificat
digital com a ciutadà.

ra@serveis.eic.cat

Enginyersmail

El correu dels
professionals
de l’enginyeria

És el servei gratuït de correu electrònic per als col·legiats
/associats i socis escolars. Ofereix la possibilitat d’accedir-hi a través d’una interfície pròpia dels EIC. Personalitzat
amb el domini @enginyers.net, el seu ús és sinònim de professionalitat i garantia.
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Característiques
15 GB de capacitat
Signatura personalitzada
Sistema antispam configurable
Possibilitat de configuració
de compte de correu local
Accés web

enginyersmail@serveis.eic.cat

Lloguer d’aparells de mesura

Aparells
calibrats
i verificats

Conjunt d’aparells de mesura que disposen dels certificats de cal·libració
i verificació obligatoris, per realitzar
les comprovacions tècniques que
necessitin els enginyers col·legiats/
associats.
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Luxòmetre Luminancímetre
Luxòmetre digital de conformitat a la norma DIN 5032 classe B i
CIE núm. 69 Lectura en lux (lx) i footcandles (fc) Rang de 0,01 lux
a 199900 lux.
Aplicacions: mesura de la intensitat de la il·luminació, comprovació de qualitat de fonts de llum, prevenció de la contaminació
lumínica.
Maleta de comprovació d’instal·lacions elèctriques
Inclou tots els instruments necessaris per a la comprovació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Aplicacions: comprovació de proteccions diferencials; mesura
de resistència d’aïllament, d’impedància de bucle, de continuïtat,
de resistència de terra, del camp giratori; impedàncies, resistència
a terra, tensió, freqüència, corrents d’entrada / fuita / compensació / fins a 150 A.
Sonòmetre
Sonòmetre integrador de tipus 1, amb certificat de verificació anual,
segons requereix la legislació sobre metrologia.
Treball com analitzador d’espectres en temps real, bandes d’octava
31,50Hz a 16kHz i a terços d’octava 20 Hz a 10kHz.
Aplicacions: mesura del nivell de soroll, determinació de l’aïllament acústic, avaluació del soroll, anàlisi freqüencial de soroll.

eic@mail.eic.cat

Segell de l’enginyer

Logotip
amb la imatge
de l’escut
de la professió

Posem la imatge corporativa de les nostres institucions a
l’abast dels col·legiats/associats. Pretén ser un element
gràfic de suport en l’activitat dels enginyers que faciliti
la comunicació amb clients i proveïdors, així com també
d’identificació en totes aquelles manifestacions relacionades amb la seva activitat i de prestigi social i professional.
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Avantatges

Com es pot obtenir?

Atorga una garantia professional.

Descarregant el logotip: disponible per
a diferents models possibles (“Enginyer/a”,
“Enginyeria” i “Societat professional”).

Vincula amb les institucions dels EIC, fomentant la projecció corporativa de la professió davant de la societat.
Exclusiu per a enginyers col·legiats/associats i persones jurídiques (societats d’enginyeria) que representin un grup d’enginyers associats o col·legiats.

Realitzant comanda de materials: ofereixen una gamma de productes que incorporen el segell de l’enginyer.

segell@serveis.eic.cat

Lloguer de sales

La Seu dels EIC,
l’entorn perfecte
per a la realització
d’actes o reunions

Servei mitjançant el qual una empresa o un col·legiat/associat pot llogar els nostres espais per a la realització d’un
acte o reunió privada. Totes les nostres instal·lacions disposen de llum natural i estan perfectament equipades (projector, megafonia, videoconferència, etc.) amb tots els serveis
complementaris que es puguin necessitar en l’organització
de l’acte (traducció simultània, hostesses, càtering, disseny
gràfic, etc).
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La disposició

Les sales

Teatre

01. Bar
40 pax.

02

Escola

02. Sala
Social
Imperial: 16 pax.
Tipus U: 12 pax.
03. Auditori
Pompeu Fabra
Teatre: 125 pax.
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Imperial

Tipus U
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04. Sala
de Juntes
Tota la sala:
Teatre: 34 pax.
Escola: 34 pax.
Imperial: 30 pax.
Tipus U: 27 pax.
1/2 Mitja sala 1
Teatre: 20 pax.
Escola: 20 pax.
Imperial:16 pax.
Tipus U: 14 pax.
1/2 Mitja sala 2
Imperial:16 pax.
Tipus U: 14 pax.
0.5 Sala Petita
Aforament: 8 pax.
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0.6 Sala Eiffel
Aforament: 5 pax.

sales@mail.eic.cat
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Lloguer de sales

Les nostres seus arreu
de Catalunya també
són un entorn ideal
per realitzar actes
o reunions

Les demarcacions de Lleida, Girona i la delegació del Vallès
també disposen del servei mitjançant el qual una empresa
o un col·legiat/associat pot llogar els espais per a la realització d’un acte o reunió privada. Totes les nostres instal·lacions disposen de llum natural i estan perfectament equipades (projector, megafonia, videoconferència, etc.).
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Dem. de Girona

Dem. de Lleida

Dem. Catalunya Central

Sala d’Actes 60 pax.
Aula de formació 30 pax.
Sala de juntes 10 pax.

Sala d’Actes 90 pax.
Aula de formació 30 pax.
Sala de reunions 12 pax.

Sala de reunions 12 pax.

Delegació del Vallès

Dem. de Tarragona

Sala de juntes 25 pax.

Sala d’Actes 70 pax.
A. de formació 30 +10 pax.
Sala d’exposicions

La Mútua dels Enginyers

Alternativa al règim especial
d’autònoms

Més prestacions a millors preus
en les assegurances personals

Els enginyers industrials que treballin per
compte propi o administrin societats d’enginyeria poden optar per la mutualitat en
lloc de cotitzar al Règim Especial de Treballadors autònoms (RETA), amb els avantatges que pot comportar:
- Cost mínim més reduït: 80% del RETA.
- Flexibilitat en la millora de cobertures.
- Elusió de la doble cotització a la Seguretat Social (Règim General i RETA).
- Compatibilitat entre l’exercici de la professió i el cobrament de la pensió de jubilació
de la Seguretat Social.
- Fiscalitat: les quotes aportades es consideren despesa.

La Mútua és una entitat sense ànim de
lucre, que gestiona i dóna previsió social,
patrimonial i professional al col·lectiu dels
enginyers i als seus familiars, revertint els
beneficis en els propis mutualistes, millorant les prestacions i cobertures.
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Cobertura integral
del 100% dels riscos
A través de la corredoria d’assegurances
del Grup de la Mútua dels Enginyers, cobertura d’altres riscos personals, familiars,
patrimonials, professionals i empresarials
que atenyen els enginyers i el seu entorn.

Gestionar i procurar
les millors cobertures
i prestacions amb la
màxima eficàcia i economia
Divisió empreses i col·lectius

Altres serveis

Assessorament professional exclusiu sobre totes aquelles assegurances relacionades amb el món empresarial, per tal de
trobar la cobertura idònia per a cada tipus
de risc amb les condicions més favorables.

Avantatges i privilegis exclusius per a mutualistes. Targeta de serveis gratuïta, que dóna
accés a un món d’avantatges com ara:
- Assistència en viatge
- Metge a casa
- Advocat a casa
- Descompte en lloguer de vehicles

Estalvi, pensions, jubilació
Instruments d’estalvi i pensions, com ara
plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans d’estalvi i fons d’inversió,
per constituir i gestionar un patrimoni, sigui
destinat a la jubilació o no.
Inspirit Mútua

Servei d’ajuda a la gent gran
i a persones amb dependència
Servei gratuït d’ajuda i orientació per trobar
la informació dels serveis que ofereix l’Administració i les possibilitats i els recursos
que hi ha, tant en l’àmbit públic com privat.

Espai especialment adreçat als estudiants
d’enginyeria, als joves enginyers i als emprenedors menors de 35 anys. Beneficis
exclusius i avantatges en forma de productes preferents, condicions personalitzades, descomptes especials i molt més.

correu@mutua-enginyers.com

Caixa d’Enginyers

Al costat
dels teus projectes

Com a col·legiat/associat podràs gaudir de productes i serveis financers i asseguradors gràcies a la relació que Caixa d’Enginyers manté amb els EIC.
Caixa d’Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit que ofereix solucions integrals a les necessitats professionals i particulars del seus socis, mitjançant
una relació d’ètica, compromís i confiança.
El soci és, a la vegada, client i propietari de l’Entitat, motiu que permet a Caixa
d’Enginyers oferir avantatges addicionals per impulsar els teus projectes.
A continuació pots consultar tot el ventall de productes i serveis que el Grup
Caixa d’Enginyers t’ofereix.

(1) El producte té com a entitat gestora a Caixa Enginyers Vida, SAU, i com a societat dipositària i entitat promotora a Caixa d’Enginyers, SCC. Pots consultar
el document de Dades Fonamentals per al Partícip a https://bit.ly/PlanesPensionesCI o a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers. Consulta el DFP abans de fer
qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.
(2) Assegurances contractades amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa d’Enginyers,
Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052. Pots consultar les companyies amb les
quals Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d’agència a http://bit.ly/CajadeIngenierosSeguros.
(3) Els fons d’inversió tenen com a entitat gestora a Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, i com a societat dipositària a Caixa d’Enginyers, SCC. Pots consultar
els fullet informatius i els documents amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrats a la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers o connectant-te
a www.enginyersfons.com o www.cnmv.es. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.
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Finançament
Préstecs personals
Hipoteques
Renda Hipotecària
Préstecs professionals
Línies ICO
Avals
Previsió
Plans de Pensions (1)
Estudi Personalitzat de Previsió Familiar
Pla de Previsió Assegurat (PPA) (1) (2)
Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES) (1)
Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg
Termini (SIALP) (1) (2)
Assegurança de Rendes (1) (2)
Inversió
Fons d’Inversió (3)
Serveis de Gestió Discrecional de Carteres
Valors de Renda Variable
Valors de Renda Fixa
Servei CrediBorsa, RV
Assegurances (2)
Assegurança de Llar
Assegurança de Protecció Personal
Assegurança de Salut
Assegurança de Protecció de Pagaments
Assegurança de viatges
Protecció Personal Autònoms

Ampli horari
De dilluns a divendres de
8.30h a 19h ininterrompudament. 25 oficines y més
de 8.000 caixers a la teva
disposició.
Banca TELEFÒNICA
De dilluns a divendres de
8 a 22 h i dissabtes de 8 a
15h. Truca al 902 300 321
o al +34 933 102 626.
Banca ONLINE
Les 24 hores del dia a
www.caixa-enginyers.com
Banca MOBILE
Gestiona els teus comptes
des del teu Smartphone o
Tablet.
Disponible a AppStore i
Google Play.

diada de l’enginyer

actes
institucionals
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01

Diada de l’Enginyer

És l’esdeveniment de l’any dels enginyers
i compta amb més de 500 assistents. Durant
l’acte es lliuren diversos premis institucionals,
entre els quals destaca el Premi de Reconeixement a la Trajectòria Professional d’un enginyer
o el Premi a la Creativitat d’un projecte d’enginyeria. La celebració s’amenitza amb una actuació i finalitza amb un còctel.

02

ConnectiEng

Trobada on els enginyers associats/col·legiats menors de 35 anys es reuneixen en
un acte informal. L’objectiu és potenciar el
contacte professional. Es realitzen Conference Talks, Performance i Drink Corner.

03

Nit de la Robòtica

Esdeveniment anual organitzat pels EIC que
ha posat de manifest la creixent importància de la robòtica en la societat i la indústria.
S’atorguen 4 premis en reconeixement a
l’aportació en robòtica industrial, acadèmica, de serveis i projecte de l’any.
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04

Acte de Benvinguda

Trobada a la seu dels EIC on es convida
a nous col·legiats/associats per donar-los
la benvinguda, i lliurar-los les insígnies i les
targetes de visita personalitzades. Es fa un
recorregut per les instal·lacions i s’expliquen
els principals avantatges de formar part dels
EIC. L’acte acaba amb una dinàmica de networking, aperitiu i gintònics.

05

Fòrum Indústria 4.0

Acte anual que es va consolidant com a
referent a Catalunya de les tendències de
la indústria 4.0. Els objectius dels EIC són
transportar al teixit industrial català l’estat
de l’art del coneixement de la Indústria 4.0,
així com mostrar exemples reals que accelerin la comprensió del potencial de les
tecnologies i la seva aplicació a la indústria
manufacturera.

02

03

05

01

04
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Per enriquir-te
i potenciar
la teva xarxa
de relacions

Comissions Subcomissions Grup de Treball

Comissions, subcomissions i grups de treball

Generació i difusió
de coneixement,
des de la reflexió
i el debat

Són presents en els diferents fòrums de l’Administració i la
societat i fomenten el networking entre els enginyers. Informen, difonen i generen debat al voltant dels temes professionals, tècnics i d’actualitat del món de l’enginyeria. Tenen
un paper rellevant en el lideratge, l’organització i el desenvolupament d’actes i jornades d’àmbit tècnic i sociocultural.
Més de 50 comissions, subcomissions i grups de treball on hi
participen al voltant de 1800 enginyers.
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COMISSIONS INSTITUCIONALS
- Acció Professional
- Atribucions
- Pèrits Judicials
- Sorolls i Vibracions
- Il·luminació
- Facility Management
- Eng. Adm. Públiques
- Eng. a l’Adm. Local
- Eng. a la Generalitat
- Eng. Adm. de l’Estat
- Eng. Unió Europea
- Prospectiva per a nous
entorns i perfils professionals
- Prevenció de Riscos Laborals Viaris
- Professionals de la Mobilitat, Transports i Seguretat Viària
- Innovació de la Seguretat Viària Urbana
- Auditories
- Competir, compartir i cooperar

- Recursos Humans
- Gestió de la Innovació
- Gestió de la Qualitat
- Anàlisis del Valor
- Business Continuity
- Compliance Tècnic
- Indústria 4.0
- Embedded Systems & IOT
- Fabricació Additiva - 3D
- Intralogística
- Robòtica
- Intel·ligència Artificial
- Software d’Integració
- Indústria Química
- Medi Ambient
- Mobilitat i Transports
- Aeronàutica
- Automoció
- Ferroviàries

- Internacional
- Packaging
- Política Industrial i innovació tecnològica
- Relacions amb les escoles i universitats
-Construcció i instal·lacions
- Delegació DGNB a Espanya,
Portugal i Llatinoamèrica
- BIM
- Energia
- Energies Renovables
- Sector Elèctric
- Power Quality
- Sector Elèctric Català
- Energies Primàries
- Eficiència Energètica
- Xarxes Intel·ligents (Smart Grids)
- Regulació
- Gerència de Riscos
- Riscos Laborals
- Verificadors

- Seguretat
- Prevenció d’Incendis
- Plans d’Emergència
- Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC)
- Anella Industrial
- Telecomunicacions
- Smart Cities
- Urbanisme
- Mobilitat Elèctrica

COMISSIONS SOCIALS
- Acció Social
- Cultura
- Esports
- Jubilats i Prejubilats
- Noves Iniciatives

- Gestió Empresarial
- Logística

comissions@coneixement.eic.cat

Jornades tècniques

Actes i conferències
de caràcter tècnic
on s’informa
de les novetats
de l’enginyeria

Mensualment s’organitzen actes tècnics, conferències magistrals, fòrums sectorials i taules rodones de debat entre
empreses i administració. L’objectiu és informar al col·lectiu de les principals novetats del món de l’enginyeria de la
mà de professionals. És la millor oportunitat per escoltar i
aprendre de les veus més qualificades i per enfortir la xarxa
personal de contactes.
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Es poden seguir
les jornades en directe
i en diferit a través
del Canal Enginyers

reserves@mail.eic.cat

Catalan Engineers Worldwide (CEW.cat)

Connecting
Catalan Engineers
around the world

Punt de trobada dels enginyers catalans que treballen a països dels cinc continents on podran intercanviar experiències i coneixements per impulsar la seva carrera professional, personal i familiar.
Un lloc on fer networking i millorar la capacitació professional, promoure la relació entre empreses d’arreu, trobar
noves oportunitats professionals i informar-se de l’estat de
la professió no només a Catalunya sinó al món.
CEW.cat és també un company de viatge, un aparador global on publicar articles per compartir i ampliar coneixements entre tots els seus membres. Un lloc on sentir-se a
prop de casa i poder ajudar altres enginyers que viuen
i treballen al servei d’una mateixa vocació: l’enginyeria.
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Serveis
Diploma oficial de persona col·legiada/
associada i membre del CEW expedit pel
COEIC/AEIC
Inscripció individual com a membre oficial
de l’AQPE
Borsa de treball d’àmbit internacional
Drets de publicació d’articles tècnics
a la web del CEW
Incorporació al directori de professionals
Accés a la Business network
Promocions i descomptes en productes
exclusius per a membres del CEW
Visibilitat a xarxes socials
Responsabilitat Civil Professional

A qui va dirigit?
És un projecte intercol·legial i, per tant,
s’adreça a tots els enginyers catalans
expatriats de qualsevol branca
de l’enginyeria.

info@cew.cat

cew.cat

Fòrum Experiències

Conjunt de trobades
per impulsar
la relació entre
professionals

Espais de diàleg entre professionals de diferents sectors
amb càrrecs de responsabilitat anàlegs amb l’objectiu de
fomentar el networking, intercanviar experiències, compartir bones pràctiques i aprofundir en els temes d’interès
comú pels participants.
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info@coneixement.eic.cat

50

Per
donar-te
visibilitat
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Directori d’Enginyeries

Cercador
de professionals
de l’enginyeria

Promociona i dóna visibilitat als serveis que ofereixen els
enginyers de lliure exercici i les enginyeries a través del
portal enginyeries.cat. Directori especialitzat que inclou informació completa amb dades de contacte, descripció de
l’empresa i principals clients.
Permet buscar entre una àmplia gamma de serveis i sectors i a la cerca freqüent es poden trobar els serveis més
habituals com llicències d’activitats, instal·lacions, homologació de vehicles o peritatges, entre d’altres.
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Condicions necessàries per aparèixer

Serveis

Enginyeries. Podran figurar si, com a mínim, compten amb una persona col·legiada/associada que sigui assalariada o sòcia
de l’empresa.

Servei bàsic gratuït, amb diferents opcions
premium per donar més visibilitat.

Enginyers d’exercici lliure. Enginyers
col·legiats/associats en exercici lliure de la
professió.

directori@serveis.eic.cat

enginyeries.cat

Registre d’experts

Enginyers preparats
en temes específics

Els EIC disposen de registres d’enginyers experts preparats com a pèrits judicials, certificadors d’eficiència energètica o enginyers acústics, entre d’altres, amb l’objectiu
de facilitar a la societat un accés directe als professionals
qualificats.
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Pèrits Judicials
Els EIC disposen d’un llistat d’enginyers
amb preparació específica reconeguda
en l’àmbit de l’activitat pericial disposats a
realitzar les actuacions que se’ls requereixi
des de l’Administració de Justícia o des
d’altres organismes oficials. Aquest llistat,
classificat per especialitats, s’utilitza per a
designar una terna d’enginyers quan un
particular, empresa o entitat sol·licita un
pèrit directament als EIC.
Avantatges
- Formar part de la llista oficial de pèrits del
Departament de Justícia, que anualment
s’actualitza d’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, arts. 341 i ss
- Complementar l’activitat professional
- Publicitat a través del Directori
enginyeries.cat

Certificadors d’eficiència
energètica d’edificis
El certificat d’eficiència energètica és exigible en els contractes de compravenda
o arrendament d’edificis des del 2013.
L’ICAEN (Institut Català d’Energia) és l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a
Catalunya i ha elaborat el procediment de
certificació d’eficiència energètica d’edificis, el qual descriu qui pot subscriure el
certificat d’eficiència energètica. Per tal de
facilitar a la societat el procés de certificació ha creat un registre de tècnics als quals
es pot sol·licitar aquest servei, que gestiona directament cada Col·legi Professional.
Avantatges
- Ampliar l’activitat professional en el camp
de la certificació energètica

info@coneixement.eic.cat

Promoempresa

Posicionament
de l’empresa dins
el col·lectiu
d’enginyers

Programa mitjançant el qual les empreses poden presentar un producte o servei davant de tot el seu col·lectiu. Els
productes o serveis presentats han d’estar relacionats amb
l’àmbit de l’enginyeria o ser d’especial interès pels enginyers.
Des del Col·legi/Associació es farà la comunicació a tot el
col·lectiu i es donarà tot el suport logístic que calgui a l’acte.
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Suport logístic

Comunicació

Visibilitat

Recepció dels assistents i
ponents, control, micròfon,
identificacions, mitjans
tècnics.

A tots els mitjans dels EIC,
comissions, Empreses
Adherides, empreses del
directori.

Fulls dels Enginyers, agenda web, butlletí electrònic
setmanal, vídeostreaming.

promoempresa@serveis.eic.cat

Publicitat

Visibilitat
en els mitjans
dels EIC

Comunicació comercial, online i offline, que pretén incrementar el consum o servei dels enginyers i/o enginyeries mitjançant la difusió dels seus productes o serveis
a través dels diferents mitjans de comunicació dels EIC.
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Fulls digitals
Plataforma digital on hi
conviuen l’actualitat i els
aspectes més destacats
de l’enginyeria.
Per estar informat
les 24 hores / 360 dies.
Edició mensual impresa
amb una tirada de 11.000
exemplars que arriben a
tot el col·lectiu i organismes
oficials.
Newsletter Fulls
Recull quinzenal de notícies
del diari digital enviat a més
de 10.000 subscriptors.
Mailing
A tots els col·legiats
/associats, o segmentats.
Butlletí electrònic
Informació setmanal sobre
actes i jornades, ofertes,
cursos i novetats.
Web EIC
Web amb més de 2.000
visites diàries
(banner rotatiu, botó,
carrusel).

marqueting@serveis.eic.cat

AQPE

Garantia de
professionalitat
L’AQPE és una Fundació que integra les institucions professionals dels enginyers Agrònoms, Camins, Industrials,
Informàtics, Telecomunicacions, Tècnics Agrícoles, Tècnics
d’Obres Públiques i Tècnics Industrials. Aquestes institucions representen més de 100.000 enginyers.
L’AQPE té com a finalitat la qualitat de l’enginyeria promovent, projectant i vetllant per l’excel·lència en l’exercici i bones pràctiques dels seus professionals.
La certificació professional, com la que emet l’AQPE, és reconeguda a nivell nacional i internacional. És la manera de
guanyar visibilitat i de demostrar l’excel·lència professional
acreditada per un tercer. En el cas d’empreses que volen
contractar un enginyer, és la manera de garantir que, a més
de coneixements i experiència, aquest té les competències
professionals necessàries.

60

Certificat de competència professional
que acredita els coneixements i l’experiència dels enginyers, amb un sistema
inspirat en el model anglosaxó i la ISO
17024 de certificació de persones. Aquesta certificació facilita la mobilitat internacional dels professionals de l’enginyeria
i acredita davant d’un Tribunal que la
persona ha assolit satisfactòriament les
competències en:
- Aplicació dels coneixements de l’enginyeria
- Aplicació pràctica de l’enginyeria
- Gestió i lideratge
- Habilitats interpersonals
- Implicacions socials de l’enginyeria
Es tracta d’un sistema de certificació amb
el mateix nivell d’exigència i rigor que
l’utilitzat per altres entitats reconegudes
internacionalment que certifica competències i aptituds demostrades per aplicar
coneixements.

Qui es pot certificar?
Qualsevol persona que disposi d’un títol
universitari oficial d’enginyeria (enginyer
tècnic, grau, enginyer, màster).
El professional pot adreçar-se a l’AQPE o
al seu col·legi professional per iniciar el procés. També ho poden sol·licitar les empreses en nom dels enginyers que hi treballen.
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Certificat PE
(Professional Engineer de l’ AQPE)
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secretaria@aqpe.org

N AL

aqpe.org

Empresa Adherida

Col·laboració
entre l’empresa
i els EIC per obtenir
beneficis mutus

Iniciativa dirigida a les empreses amb enginyers al seu
equip. L’objectiu és establir una xarxa de relació entre les
empreses i les nostres institucions que les ajudi en la seva
projecció i els permeti l’accés a un ampli catàleg d’avantatges i serveis exclusius.
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Serveis Exclusius
Workshops “Eines de
Gestió” participatius,
exclusius per a directius
d’Empreses Adherides
Accés Preferent
En formació, Infocentre,
Promoempresa i AQPE.
Networking
Participació en diferents
activitats dels EIC: diada
dels enginyers, 8:30
Enginyers Matí, jornades,
comissions...
Visibilitat
Presència als mitjans
digitals i offline dels
Enginyers Industrials:
web, revista Fulls,
directori d’enginyeries
Premi
A la millor pràctica
empresarial

emp.adherida@serveis.eic.cat
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Per
relacionar-te
a nivell personal
i familiar

Club Bombeta

El món
de l’enginyeria
a l’abast
dels més petits

El club dels petits enginyers ja té el seu propi espai a la seu
dels EIC. Es fomenta entre els més menuts la cultura, la
ciència i la tecnologia d’una manera divertida, transmetent
els valors bàsics de l’enginyeria: participació, companyerisme, organització, persistència i superació. Participem a
la First Lego League, competició de robòtica per a nens i
joves més important del món, experimentem, inventem…
Organitzem trobades, activitats lúdiques i culturals i tallers
familiars per aprendre i compartir amb altres petits i joves
del col·lectiu d’enginyers.
Poden ser bombeta els nens 0 a 16 anys amb un familiar
que sigui membre del col·lectiu d’enginyers.
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Avantatges
Apropar al nen/nena, en un ambient relacionat amb l’enginyeria, a altres nens de la
seva mateixa edat, per gaudir d’activitats
dirigides.
Possibilitat de relacionar-se i conèixer famílies amb els mateixos interessos i aficions.

palonso@eic.cat

Activitats socials

Perquè
no tot
és treballar

Activitats associatives i lúdiques que permeten gaudir d’una
amplia oferta cultural, esportiva, social i familiar. Tant a la
seu de Barcelona com a les Demarcacions i a la Delegació
del Vallès s’ofereixen bones propostes, com ara: viatges,
tastos de vins, excursions, etc.
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Viu l’Associació
Conjunt d’activitats de lleure i culturals per
gaudir amb la família i amics, perfectes per
fer networking en un entorn distès: cursos
de fotografia, de cuina, de creixement personal, rutes culturals, etc.
Nit de l’Esport
Organitzada per la Comissió d’Esports. Es
lliuren els premis dels campionats de pàdel, tennis, dòmino, muntanyisme, cicloturisme, i dels guanyadors de les diferents
categories de la cursa intercol·legial.
Sopars de Promoció
Trobades entre companys de la mateixa
promoció, organitzades i promogudes des
dels EIC.

Cursa Intercol·legial
Organitzada entre més de 20 col·legis i
associacions de professionals de Catalunya que s’uneixen a través de l’esport.
La cursa és oberta a col·legiats/associats
i als seus familiars i amics.
Club dels Viatgers
Des de l’any 2007, un grup d’enginyers organitza diferents viatges per tot el món per
visitar indrets relacionats amb el patrimoni
industrial.

viula@serveis.eic.cat

DESCOMPTES EIC

COMPRES

HP

TECNOLOGIA EAE

TOP CUPONS OCI FNAC

MOTOR DESCOMPTES
PRIMERES

MC DONALDS

COMPRES

SCALPERS

EDREAMS
ALIMENTACIÓ

VACANCES

SMARTBOX

FAMÍLIA

MAC DONALDS

MARQUES

LLONGUERAS

VIATGES VACANCES HP

NOVETATS OPORTUNITATS

PADEL NUESTRO

RESTAURANTS

MULTIMEDIA EUROPCAR

AMAZON

TOP CUPONS

TECNOLOGIA

TOP VENDES
MOTOR
ALI EXPRESS
COSMÈTICA
FNAC

DESCOMPTES

ACTIVITATS

OCI

OLYMPUS LLAR

BOOKING.COM
OPORTUNITATS

TOP ONLINE COMPRES
LENOVO CONCILIACIÓ SPRINTER

PRIMERES MARQUES EDREAMS

descomptes.eic.cat

Delegació
del Vallès

Demarcació
Catalunya Central

Demarcació
Girona

Advocat Cirera, 8, 2n porta
23. 08201 Sabadell
T. 937 255 066
delegaciovalles@eic.cat

Pompeu Fabra, 13, 2n 4a
08242 Manresa
T. 938 724 923
manresa@eic.cat

Narcís Blanch, 39, baixos
17003 Girona
T. 972 211 912
girona@eic.cat

Demarcació
Lleida

Demarcació
Tarragona

Seu
Central

Ramon i Cajal, 4
25003 Lleida
T. 973 288 011
secretarialleida@eic.cat

Ntra. Senyora del Claustre,
s/n 43003 Tarragona
T. 977 238 012
tarraco@eic.cat

Via Laietana 39,
08003 Barcelona
T. 933 192 300
eic@mail.eic.cat

Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana 39, 08003 Barcelona
Tel. 933 192 300 
www.eic.cat

MARCA

INFLUÈNCIA

VEU

XARXA

SERVEIS

