2ª CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA FORMACIÓ 2022/2023
APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES
ASP Corredoria d’Assegurances, com a mediadora d’assegurances específica en l’àmbit
de l’edificació, que ofereix les millors alternatives possibles de cobertura de
responsabilitat civil al sector, en particular al colꞏlectiu professional de l’arquitectura
tècnica, està compromesa en millorar la qualitat de l’exercici dels seus clients
professionals, que comporta una disminució de la seva sinistralitat, i, per aquest motiu,
aposta fermament per la formació especialitzada dels seus assegurats. Igualment, ASP
Corredoria d’Assegurances vol impulsar accions que ajudin a fidelitzar els seus clients i
que puguin suposar un increment de la contractació de pòlisses.
Amb aquests antecedents i per la seva vinculació amb el Colꞏlegi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), ASP Corredoria
d’Assegurances ha aprovat la 2ª convocatòria de beques per a la formació per a
determinats màsters i postgraus dins del programa formatiu del CAATEEB 2022/2023,
d’acord amb les bases següents:
0. Efectes de la 2ª convocatòria 2022-2023 respecte a la convocatòria inicial
Aquesta 2ª convocatòria de beques per a la formació 2022/2023 deixa sense efecte la
convocatòria anterior de data 10 de gener de 2022, per a aquells cursos en què encara
estava oberta la data límit de presentació de solꞏlicituds. En el cas que s’haguessin
presentat solꞏlicituds per a aquests cursos, es traslladaran a aquesta 2a convocatòria,
sense cap tràmit addicional per part dels solꞏlicitants, i en les condicions de la
convocatòria actual (que mantenen o milloren les condicions).
1. Descripció i dotació econòmica de les beques
ASP Corredoria d’Assegurances convoca, dins del programa formatiu del CAATEEB
2022/2023, les beques següents, amb la dotació econòmica* per a cada una de les
beques que s’especifica respectivament:
NÚMERO
DE
BEQUES

CURS

DOTACIÓ
ECONÒMICA
PER BECA

3

Postgrau Facility Management

250,00 €

3

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions
existents

270,00 €

3

Màster en Rehabilitació

620,00 €

3

Postgrau en rehabilitació i sostenibilitat
residencials – NEXT GENERATION

3

Postgrau Property Management. Gestió d’actius immobiliaris

277,55 €

3

Postgrau BIM Manager

546,00 €

3

Postgrau de Director d’Execució Professional

300,00 €

d’edificis

295,00 €

* La dotació econòmica de cada una de les beques equival al 10% sobre el preu del
Màster o Postgrau, i és acumulable amb altres descomptes o bonificacions que pugui
oferir el CAATEEB.
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2. Requisits bàsics dels solꞏlicitants
Per poder optar a una beca, els solꞏlicitants han de ser clients d’ASP Corredoria
d’Assegurances, havent de tenir-hi contractada / ser assegurat com a mínim una pòlissa
de responsabilitat civil professional, almenys amb un any d’antiguitat respecte a la data
de la convocatòria de les beques.
Igualment, és requisit indispensable per poder optar a una beca, estar al corrent de
pagament amb ASP Corredoria d’Assegurances de qualsevol dels productes que es
tinguin contractats.
3. Criteris d’adjudicació de les beques
Per a l’adjudicació de les beques entre els solꞏlicitants que compleixin els requisits
bàsics establerts en la base 2 i que hagin presentat la solꞏlicitud i la documentació
necessària dins del termini especificat en la base 5 d’aquesta convocatòria, es tindran
en compte els criteris i puntuació següents:
 Tenir contractada / ser assegurat pòlissa de responsabilitat civil professional amb
ASP Corredoria d’Assegurances, amb una antiguitat ininterrompuda d’un any
respecte a la data de la convocatòria de les beques: 3 PUNTS
 Tenir contractada / ser assegurat pòlissa de responsabilitat civil professional amb
ASP Corredoria d’Assegurances, amb una antiguitat ininterrompuda de més d’un any
respecte a la data de la convocatòria de les beques: 5 PUNTS
 Tenir contractades altres pòlisses d’assegurances vigents amb ASP Corredoria
d’Assegurances: 1 PUNT PER CADA PÒLISSA ADDICIONAL
 Ser colꞏlegiat del CAATEEB o del CAATEELleida, estant al corrent de pagament de
qualsevol import colꞏlegial: 2 PUNTS
 Trobar-se en situació de dificultats econòmiques (estar inscrit a l’Oficina de Treball o
disposar d’uns ingressos inferiors a 1.000€ nets/mensuals): 3 PUNTS
En cas que dos o més solꞏlicitants hagin obtingut la mateixa puntuació, l’ordre de
prelació per a l’adjudicació de la beca es fixarà d’acord amb la data de contractació de la
pòlissa de responsabilitat civil professional amb ASP Corredoria d’Assegurances, tenint
prioritat la data més antiga.
Finalment, tindrà prioritat qui no hagi estat beneficiari d’una beca anterior concedida per
ASP Corredoria d’Assegurances en els dos anys anteriors a la convocatòria actual
(excepte que la beca hagi quedat sense efecte per anulꞏlació del curs).
4. Formalització de les solꞏlicituds i documentació necessària
Els solꞏlicitants han de formalitzar la seva solꞏlicitud per escrit, mitjançant l’imprès
específic, i l’han de presentar, junt amb la documentació necessària, dins del
termini que s’especifica en la base 5 d’aquesta convocatòria, presencialment a les
oficines d’ASP Corredoria d’Assegurances (a la seu del CAATEEB o a la seu del
CAATEELleida) en el seu horari habitual d’obertura, o de forma digital a través del
correu electrònic de la Corredoria (informacio@aspcorredoria.cat) fins a les 24:00
hores de la data límit.
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En la solꞏlicitud s’haurà d’especificar el curs per al qual s’opta, sense que, en cap cas,
es pugui solꞏlicitar ni obtenir més d’una beca en el mateix any acadèmic.
Les comunicacions amb els solꞏlicitants es faran únicament a través de l’adreça
electrònica que s’haurà d’haver facilitat en l’imprès de solꞏlicitud.
La presentació de la solꞏlicitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.
Els documents que cal aportar són els següents:
 Imprès de solꞏlicitud, emplenat i signat.
 Certificat de colꞏlegiació en el CAATEEB o en el CAATEELleida, en el seu cas.
 Document d’alta i renovació d’inscripció a l’Oficina de Treball o declaració d’IRPF, per
a l’acreditació de les situació de dificultats econòmiques, en el seu cas.
És responsabilitat exclusiva dels solꞏlicitants la correcta presentació de la documentació
necessària, així com la veracitat i autenticitat de les dades i els documents presentats.
5. Terminis de la convocatòria de beques
Aquesta convocatòria es publicarà en el web d’ASP Corredoria d’Assegurances, i també
es podrà difondre a través dels mitjans de comunicació del CAATEEB i del
CAATEELleida, per a coneixement dels possibles solꞏlicitants.
A partir de la publicació de la convocatòria, els terminis per a la presentació de
solꞏlicituds i adjudicació de les beques seran els següents:
CURS

DATA LÍMIT
PRESENTACIÓ
SOLꞏLICITUDS I
DOCUMENTACIÓ

DATA
RESOLUCIÓ
D’ADJUDICACIÓ
DE LES BEQUES

Postgrau Facility Management

28-11-2022

30-11-2022

Postgrau de Patologia i estudi estructural de
construccions existents

28-11-2022

30-11-2022

Màster en Rehabilitació

28-11-2022

30-11-2022

Postgrau en rehabilitació i sostenibilitat d’edificis
residencials – NEXT GENERATION

28-11-2022

30-11-2022

Postgrau Property Management. Gestió d’actius
immobiliaris

28-11-2022

30-11-2022

Postgrau BIM Manager

28-11-2022

30-11-2022

Postgrau de Director d’Execució Professional

28-11-2022

30-11-2022

6. Resolució d’adjudicació de les beques i materialització de la dotació econòmica
La resolució d’adjudicació de les beques correspon a una comissió formada per:
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Sr. Llorenç Serra i Frontera, gerent d’ASP Corredoria d’Assegurances



Sra. Susana Pavón García, en nom del CAATEEB



Sr. Alejandro Soldevila Pastor, en nom del CAATEEB

La comissió revisarà les solꞏlicituds i la documentació presentades, i emetrà la resolució
d’adjudicació de les beques per a cadascun dels cursos, aplicant els criteris previstos en
la base 3 d’aquesta convocatòria. En la resolució es contindrà la llista dels beneficiaris
de les beques concedides, així com la llista de la resta solꞏlicitants per ordre de prelació,
d’acord amb la puntuació obtinguda, respectivament, i la llista de solꞏlicitants exclosos.
La resolució d’adjudicació es comunicarà a tots els solꞏlicitants, a través del correu
electrònic facilitat, i es publicarà en el web d’ASP Corredoria d’Assegurances i en el del
CAATEEB.
En el cas que algun/s beneficiari/s de la beca no arribi/n a matricular-se en el curs
corresponent, la comissió l’adjudicarà a la següent persona de la llista, segons l’ordre de
prelació, a qui farà la comunicació oportuna; i així successivament, si fos el cas.
En el cas que s’anulꞏlés el curs per al qual han estat concedides determinades beques,
aquestes queden automàticament sense cap efecte.
A més, correspondrà a la comissió fer seguiment de les beques concedides; emetre les
eventuals resolucions de revocació i reintegrament de les beques, en cas
d’incompliment de les seves obligacions per part dels beneficiaris; i resoldre qualsevol
alꞏlegació i/o incidència que es plantegi en el marc d’aquesta convocatòria de beques.
Igualment, correspon a la comissió interpretar les bases de la convocatòria i les seves
decisions són definitives i inapelꞏlables.
7. Materialització de la dotació econòmica de les beques i fiscalitat
La materialització de la dotació econòmica corresponent a cadascuns dels beneficiaris
de les beques es farà efectiva directament per part d’ASP Corredoria d’Assegurances al
CAATEEB, una vegada acreditada la formalització de la matricula per part del beneficiari
en el curs corresponent.
És condició inexcusable per tenir dret a la beca que els beneficiaris paguin
personalment o a través de la seva societat professional l’import de la matrícula del
curs.
Les beques concedides queden subjectes a la fiscalitat que determini la legislació vigent
que implica, en concret, la seva tributació per l’IRPF, com a rendiments del treball.
8. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les beques tenen les obligacions següents:
 Formalitzar la matrícula en el curs corresponent.

 Superar el curs, assistint, com a mínim, a un 80% de les classes; realitzant i superant
amb aprofitament els treballs i mòduls presencials i/o superant les proves de
coneixement; i presentant i aprovant el projecte final del màster o postgrau.
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 Mantenir la seva condició de client d’ASP Corredoria d’Assegurances, i, en el seu
cas, de colꞏlegiat del CAATEEB o del CAATEELleida, i al corrent de pagament en
ambdós casos, almenys durant dos anys des de la data de concessió de la beca.
 Reintegrar íntegrament la dotació econòmica de la beca en cas que aquesta li sigui
revocada per incompliment.
 Qualsevol altra que se’n derivi de les bases de la convocatòria de les beques i, en el
seu cas, de la normativa vigent aplicable.
9. Revocació de les beques
L’incompliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions previstes en aquesta
convocatòria comportarà la revocació de la beca i el deure de reintegrar-la íntegrament.
Igualment, comportarà la impossibilitat d’optar a una nova beca concedida per ASP
Corredoria d’Assegurances durant els quatre anys posteriors a la resolució de
revocació.
10. Protecció de dades
ASP Corredoria d’Assegurances, així com el CAATEEB, compleixen íntegrament la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i tenen
implementades les mesures de protecció i seguretat, tant tècniques com organitzatives,
que garanteixen la confidencialitat de les dades.
Les dades facilitades pels solꞏlicitants de les beques, així com aquelles que es puguin
generar en el futur, s’incorporaran als fitxers que corresponguin, responsabilitat d’ASP
Corredoria d’Assegurances, per una banda, i del CAATEEB, per una altra banda, amb
les finalitats de: (i) mantenir, complir, desenvolupar, controlar i gestionar el procés de
tramitació, resolució, materialització i seguiment de les beques convocades; (ii) informar
els solꞏlicitants de la resolució d’adjudicació de les beques; (iii), en general, per
qualsevol altra finalitat prevista o derivada de la convocatòria de beques.
Així mateix, d’acord amb el principi de transparència, els solꞏlicitants autoritzen que es
comuniqui, per correu electrònic, la resolució d’adjudicació a tots els solꞏlicitants, amb
les dades personals de nom i cognoms i puntuació obtinguda dels beneficiaris, dels que
queden en llista d’espera i dels exclosos, i que es publiqui en el web d’ASP Corredoria
d’Assegurances i en la del CAATEEB, als efectes de comunicació de l’adjudicació i
seguiment previstos en la convocatòria de beques.
Igualment, es podran tractar i/o comunicar les dades a tercers en cas que existeixi
obligació legals i/o contractual.
Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i
oposició de les seves dades, adreçant un escrit i còpia de document identificatiu oficial a
ASP Corredoria d’Assegurances i/o al CAATEEB, amb domicili social al c/ Bon Pastor,
5, 08021 Barcelona.
S’entendrà que els solꞏlicitants de les beques, pel fet de facilitar les seves dades als
efectes previstos en la convocatòria de beques, autoritzen a ASP Corredoria
d’Assegurances i al CAATEEB a tractar-les, segons allò especificat.
Barcelona, 14 de juliol de 2022
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