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1.1.1.1.---- DEFINICIÓ DEL VISAT  DEFINICIÓ DEL VISAT  DEFINICIÓ DEL VISAT  DEFINICIÓ DEL VISAT     

 
1.1.- INTRODUCCIÓ. REGULACIÓ  

 
El visat col·legial és l'instrument bàsic per a l'ordenació de la professió previst en 
l'ordenament jurídic, mitjançant el qual es verifica el compliment de les normes 
generals i específiques d'aplicació, ja siguin de tipus administratiu o tècnic. 

La seva fi última és assegurar que la professió d'Enginyer Industrial s'exerceixi d'acord 
a uns mínims de qualitat i seguretat, els quals són fixats per la norma en benefici dels 
usuaris, el propi professional i la societat en el seu conjunt. Per tant, es tracta d'una 
funció de caràcter públic i realitzada en interès general, la pràctica de la qual no 
correspon als òrgans administratius, sinó que és diferida per la Llei als Col·legis 
Professionals. 

La regulació del visat ve establerta per una sèrie de normes que estableixen la 
obligatorietat del visat i el seu contingut. 

Tal com indica l'article 6 del Reial decret 1332/2000, de 7 de juliol, dels Estatuts 
Generals dels Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials:  

“1 . El visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l'habilitació del que 
subscriu el treball. Així mateix acredita l'autenticitat, el registre, la correcció 
formal de presentació dels documents i que s'ha contemplat la normativa 
aplicable, però no sanciona el contingut del treball professional ni la seva 
correcció tècnica.  

Igualment haurà d’incloure aquells aspectes que l'Administració General de 
l'Estat o de les Comunitats Autònomes encomanin als Col·legis, sempre dintre 
de l'ordenament de l'exercici de la professió.  

Els Col·legis definiran el contingut administratiu del visat de cada tipus de 
treball, així com la quota col·legial corresponent d'acord amb els criteris bàsics 
que estableixi el Consell General a fi d'harmonitzar l'exercici de la professió en 
tot el territori de l'Estat.  

 2 . El visat no comprendrà els honoraris ni les altres condicions contractuals, la 
determinació de les quals es deixa al lliure acord de les parts.  

3 . Els documents, signats per Enginyer Industrial, que hagin de produir efectes 
administratius, hauran de ser visats pel col·legi Oficial d'Enginyers Industrials 
de l'àmbit territorial de l'Administració corresponent.  

 A aquests efectes, els col·legiats hauran de sotmetre prèviament, al Col·legi on 
obligatòriament els correspongui estar col·legiats, la documentació professional 
que hagi d’assortir efectes administratius.  

Quan el visat d'un treball hagi de fer-se en un Col·legi diferent a aquell on 
estigués inscrit l’enginyer signant, aquest haurà de sotmetre's a la normativa 
del Col·legi en el qual visi el seu treball.  
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En el cas que el Col·legi on hagi de sotmetre's el visat no sigui coincident amb 
el de la col·legiació  obligatòria, li correspondrà a aquell percebre pel visat el 70 
per 100 de la quota de visat que tingui establerta i a aquest, en concepte de 
reconeixement de la signatura i de conformitat amb l'habilitació del seu 
col·legiat, el 30 per 100 de la quota de visat establerta pel tipus de treball, 
liquidant, cada Col·legi directament, la part corresponent.  

 4 . Els Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials podran establir visats 
d'acreditació, en els que es garanteixin aspectes tècnics dels treballs, 
salvaguardant la llibertat de projectar dels col·legiats. 

La importància del tràmit de visat com a funció pública d'interès general ve confirmada 
per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals (des d'ara, LCP), 
modificada per Llei 74/1978, de 26 de desembre, Llei 7/1997, de 14 d'abril, Reial 
Decret - Llei 6/1999 de 16 d’abril i Reial Decret- Llei 6/2000, de 23 de juny, segons el 
qual correspon als Col·legis Professionals l'exercici de les següents funcions en el seu 
àmbit territorial:  

Article 5.q: "Visar els treballs professionals dels col·legiats, quan així 
s'estableixi expressament en els Estatuts Generals (…)".  

El precepte citat té caràcter de normativa bàsica, tal com estableix la Disposició Final 
Segona de la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl 
i de Col·legis Professionals. A causa d’això, haurà de ser inclòs entre les funcions 
essencials dels Col·legis en qualsevol normativa legal d'àmbit autonòmic.  

També l’article 8 dels Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (en 
endavant el COEIC) estableix: 

“1. El visat col·legial dels treballs professionals dels col·legiats és l’instrument 
bàsic de què disposa el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya per 
a complir el seu fi essencial d’ordenar la professió. 

2. El seu contingut garanteix la identitat, la titulació i  l’habilitació de qui subscriu 
el treball. També acredita l’autenticació, el registre, la correcció formal de 
presentació dels documents i que s’ha contemplat la normativa aplicable, 
encara que no sanciona el contingut del treball professional ni la seva correcció 
tècnica. 

Haurà d’incloure aquells aspectes que l’Administració de l’Estat o l’Autonòmica 
encomanin als Col·legis, sempre dins de l’ordenament de l’exercici de la 
professió. 

El Col·legi definirà reglamentàriament el contingut administratiu del visat de 
cada tipus de treball, així com la quota col·legial corresponent, tenint en compte 
els criteris bàsics que estableix el Consejo General a fi d’harmonitzar l’exercici 
de la professió a tot el territori de l’Estat. 

3. El visat no comprendrà els honoraris ni les altres condicions contractuals, la 
determinació dels quals es deixarà al lliure acord de les parts. 
4. Tot document signat per enginyer industrial, haurà de ser visat pel Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials en l’àmbit territorial del qual hagi de tenir els 
efectes administratius oportuns. 
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A aquest efecte, el col·legiat haurà de sotmetre prèviament, al Col·legi on 
obligatòriament li correspon estar inscrit, la documentació professional que hagi 
de tenir efectes administratius. 
L’incompliment del requisit del visat invalida tota documentació als efectes de la 
seva presentació amb caràcter oficial en les dependències corresponents, que 
en conseqüència no hauran d’admetre-la. 
Quan el visat d’un treball s’hagi de fer en un Col·legi diferent d’aquell en què 
estigui inscrit l’enginyer signant, aquest s’haurà de sotmetre a la normativa 
reglamentària del Col·legi en el qual visi el seu treball. 
En el cas que el Col·legi al qual s’ha de sotmetre el visat no sigui coincident 
amb el de la col·legiació obligatòria, correspondrà a aquell percebre pel visat el 
percentatge establert pel Consejo General o convingut entre els dos Col·legis, 
de la quota de visat que tingui estipulada, i a aquest, en concepte de 
reconeixement de la signatura i de conformitat amb l’habilitació del seu 
col·legiat, el percentatge complementari de l’anterior, de la quota de visat 
establerta per al tipus de treball. Cada Col·legi liquidarà directament la part que 
li correspongui. 

5. En conseqüència, no s’admetrà en cap dependència de l’Administració 
central i perifèrica de l’Estat, de les Comunitats autònomes, de les 
Corporacions locals, ni de qualsevol altra Entitat autònoma que depengui de les 
Administracions esmentades, cap documentació professional d’enginyeria 
industrial, si no està visada pel Col·legi corresponent. 
Aquestes normes seran d’aplicació, així mateix, a les documentacions 
professionals que resultin dels treballs que en l’exercici de la professió realitzin 
els enginyers industrials per encàrrec de l’Administració pública o les seves 
Entitats autònomes. 

6. El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya podrà establir altres 
visats d’acreditació, com a conseqüència de la seva competència en 
l’ordenació de la professió, sempre amb la salvaguarda de la llibertat de 
projectar dels seus col·legiats”  

Al costat d'aquestes previsions generals respecte a la funció de visat, en diverses 
normes sectorials s'estableix l'obligatorietat de que els treballs professionals que 
cauen sota el seu àmbit d'aplicació siguin visats pels Col·legis, atribuint a aquest tràmit 
alguna funció específica. Com a exemple poden citar-se:  

• Decret 136/1999 de la Generalitat de Catalunya, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l’administració ambiental. En el seu art. 58 estableix 
que “El projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització 
ambiental o de llicència ambiental ha d’anar signat per un tècnic o tècnica 
competents, ha d’estar visat pel col·legi professional corresponent i ha de 
contenir...” 
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• Ordre de 3 de maig de 1999, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de 
la Generalitat de Catalunya, sobre el procediment d’actuació de les empreses 
instal·ladores-mantenidores, de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en 
les instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries. 
Annex 2. Documentació a presentar abans de la posada en funcionament d’una 
instal·lació tèrmica en un edifici (classe 2): “... Projecte signat per un tècnic 
titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent ...” 

• Ordre de 14 de maig de 1987, del Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual es regula el procediment d’actuació del 
Departament d’Indústria i Energia per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control 
de la Generalitat de Catalunya. Annex 1. Documents a presentar segons classe 
d’instal·lació: “... Projecte o Documentació tècnica visats pel col·legi oficial ...” 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. Artículo 17. Visado de proyectos: “La inclusión en el proyecto de 
ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 
profesional correspondiente, ...”  
D’aquest article es desprèn que, tant l’estudi com l’estudi bàsic de seguretat i 
salut com el propi projecte de obra, han d’estar visats pel Col·legi Oficial del 
tècnic que el signa. 

No obstant, encara que no existís una norma d'aquest tipus o fos deixada sense efecte 
per una disposició posterior, el visat dels treballs professionals continuaria sent 
preceptiu per aplicació de la normativa bàsica sobre Col·legis, ja que el seu contingut 
abasta múltiples aspectes que van més enllà d'un àmbit concret i impliquen un control 
general de legalitat (capacitació, deontologia professional, etc.).  

Per tant, el visat Col·legial és regulat en els Estatuts dels Col·legis Professionals i 
resulta obligatori per a qualsevol treball per aplicació de la LCP, que estableix com 
funció dels Col·legis en el seu àmbit territorial, a més del visat dels treballs 
professionals quan es prevegi estatutàriament (art. 5.q.) l'ordenar en l'àmbit de la seva 
competència l'activitat professional dels col·legiats (art. 5.i) i complir i fer complir als 
col·legiats les lleis generals i especials i els estatuts professionals i reglaments de 
règim interior, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans col·legials, en 
matèria de la seva competència.  

 
1.2.- DEFINICIÓ 

La remissió de la LCP als Estatuts Generals dificulta l'adopció d'un concepte precís de 
visat, ja que a la indefinició de la norma legal s'uneix la varietat d'enfocaments 
adoptats per la normativa estatutària. No obstant, de la mateixa es dedueix un 
contingut essencial del visat que, compartit per la major part de les professions, ha 
estat paulatinament perfilat per la jurisprudència. Es defineix el visat com: 
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El visat col·legial és un acte de control subjecte al dret administratiu i realitzat pels 
Col·legis en exercici d'una funció pública atribuïda per llei, mitjançant el qual es 
comprova l'adequació de qualsevol tipus de projecte o treball professional d'un 
col·legiat a la normativa general o corporativa que ho regula, així com el compliment 
dels requisits subjectius del seu autor per a subscriure'l i assumir davant l'Estat i la 
societat la responsabilitat facultativa que en dimana, tot això en garantia dels 
interessos dels clients i de l'interès públic en general.  

A continuació es desglossen els diferents aspectes inclosos en aquesta definició, a 
saber, els subjectes, l'objecte, l’abast i els serveis que atorga el visat col·legial, fent 
esment a l'òrgan que té encomanada la seva pràctica i a la responsabilitat assumida 
pel Col·legi, i als diversos documents i classes de visats. 

Les noves tecnologies aplicades a l’actuació que els Col·legis Professionals efectuen 
en les seves tasques fan que avui podem parlar de dos tipus formals de visat segons 
com es realitzi la presentació de la documentació al Col·legi. 

Visat Electrònic 

Implica la presentació per mitjans informàtics o telemàtics de la documentació. 
Tota la tramitació del visat s’efectua sense la presentació dels documents en suport 
paper. 

Visat Presencial 

Implica la presentació i tramitació del visat dels documents en suport paper. 
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2.2.2.2.---- ELS SUBJECTES DEL VISAT  ELS SUBJECTES DEL VISAT  ELS SUBJECTES DEL VISAT  ELS SUBJECTES DEL VISAT     

 
2.1.- COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS. DEPARTAMENT  DE VISATS 

La funció de visar correspon al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

En relació als aspectes pràctics i interns del tràmit, la funció pública i de control que el 
visat col·legial compleix, requereix que la seva pràctica es realitzi amb les màximes 
garanties pel col·legiat, els interessats i la societat en el seu conjunt. Per això, haurà 
de córrer a càrrec d'un enginyer/a industrial col·legiat/da o òrgan d’enginyers 
industrials  col·legiats amb coneixements suficients.  

La importància d’això radica en la responsabilitat que assumeix el Col·legi al practicar 
el visat, que es podria exigir conformement a les previsions sobre responsabilitat 
objectiva de l'Administració recollides en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
doncs els Col·legis actuen com Administració al complir una funció pública mitjançant 
la pràctica d'un tràmit, el visat, que revesteix les característiques d'un veritable acte 
administratiu.  
 
2.1.1-.Competències per a la seva pràctica 

En el tema de la competència per a emetre el visat, de l'anàlisi de les previsions 
estatutàries es pot deduir que preval el criteri territorialista: serà competent el Col·legi 
en el territori del qual hagi de desenvolupar-se o produir efectes el treball professional 
del col·legiat, o aquell en l'àmbit d’actuació del que radiqui l'Administració en la que  
desplegarà aquests efectes. Això planteja la necessitat de l'habilitació per part del 
Col·legi de procedència, segons estableix l'últim paràgraf de l'article 6.3 del RD 
1332/2000: 

"En el cas que el Col·legi on hagi de sotmetre's el visat no sigui coincident amb 
el de la col·legiació  obligatòria, li correspondrà a aquell percebre pel visat el 70 
per 100 de la quota de visat que tingui establerta i a aquest, en concepte de 
reconeixement de la signatura i de conformitat amb l'habilitació del seu 
col·legiat, el 30 per 100 de la quota de visat establerta pel tipus de treball, 
liquidant, cada Col·legi directament, la part corresponent". 

En aquests casos el Col·legi d’origen calcularà la quota de visat i el col·legiat 
ingressarà el 30% d’aquesta en el Col·legi que realitzarà el reconeixement de 
signatura. A continuació s’enviarà el treball a visar al Col·legi de destí, a qui 
correspondrà el cobrament del 70% restant, juntament amb el reconeixement de firma, 
les quotes derivades de visat cobrades i els criteris i unitats utilitzades en el seu càlcul  
pel Col·legi d’origen que, en cas de discrepància amb els criteris i unitats utilitzades pel 
Col·legi de destí, seran d’obligat compliment per aquest. 
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2.1.2.- Projectes parcials 

Respecte als treballs de projecció de gran complexitat i naturalesa multidisciplinar, en 
diversos Estatuts Generals s'estableix l'obligatorietat de visar les parts 
complementàries o projectes parcials redactats pels col·legiats propis, ja que a la 
competència per raó del territori abans enunciada ha d’afegir-se la competència per 
raó de la persona, segons la qual només podran exercir control sobre l'activitat 
professional, els Col·legis Professionals de l'especialitat corresponent al signant. 
Aquesta obligatorietat ve confirmada per normes com la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d'Ordenació de l'Edificació (des d'ara, LOE), que, respecte als projectes 
d'edificació, afirma que quan el projecte es desenvolupi o es completi mitjançant 
projectes parcials o altres documents  tècnics, cada projectista ha d’assumir la 
titularitat del seu projecte i obtenir el visat preceptiu. 

Del que hem dit es pot deduir que, el visat col·legial és sempre competència del 
Col·legi corresponent a la professió del signant de l treball professional, encara 
que aquest sigui part complementària d'un altre tre ball més ampli, el signatari 
del qual és un altre titulat , en concret, haurà de practicar el visat el Col·legi de la 
professió en el qual es desenvolupi o desplegui els seus efectes el treball professional, 
i haurà d'encomanar-se la seva pràctica a un Enginyer/a Industrial acreditat/da o òrgan 
format per varis d'aquests Enginyers Industrials, ja que així es garantirà la correcció 
del tràmit i s'evitarà incórrer en responsabilitats administratives.  

 
2.2.- ELS ENGINYERS INDUSTRIALS QUE PODEN VISAR 

2.2.1.- Requisits subjectius 

L’enginyer/a industrial que vulgui visar un document ha d’acomplir els següents 
requisits: 

En tots el casos: 

A) Estar col·legiat.  

B) Comptar amb d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional, amb 
una cobertura mínima de 150.000 €, podent el col·legiat/da, si així ho estima 
oportú, augmentar aquesta cobertura. L’enginyer/a industrial col·legiat/da al COEIC 
compta pel fet d’estar col·legiat/da amb una cobertura de 150.000- € com a servei 
que proporciona el mateix Col·legi als seus col·legiats. 

C) Signar el projecte o document segons alguna de les següents alternatives:  

• Com Enginyer/a en exercici lliure de la professió  

S'ha d'acreditar estar donat d'alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant 
presentació de l’imprès d’alta 036. En l’imprès haurà de constar que l’enginyer/a 
es dedica a activitats d’enginyeria de les de l’epígraf 311 de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE). 
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Es pot presentar també, en substitució de l’imprès 036, l’últim rebut de l’IAE 
pagat. 

Es presentarà també justificant d'estar donat d'alta en la Mutualitat o en el 
RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).  

• Com Enginyer/a en Societat d'Enginyeria  

S'ha d'acreditar que l’enginyer/a té participació d'una empresa d'enginyeria 
(mitjançant còpia de l'escriptura de constitució o document equivalent) i que 
l'empresa està donada d'alta en el cens d’obligats tributaris, mitjançant 
presentació de l’imprès d’alta 036. En l’imprès haurà de constar que la societat 
es dedica a activitats d’enginyeria de les indicades en l’epígraf 843.1 o similar 
de l’IAE. 

Es pot presentar també, en substitució de l’imprès 036, l’últim rebut de l’IAE 
pagat. 

• Com Enginyer/a assalariat/da d'una empresa d'enginyeria  

S'ha d'acreditar que és treballador de l'empresa (mitjançant alta en la Seguretat 
Social, còpia del TC2  i/o còpia del contracte de treball, o certificació 
acreditativa de l'empresa) i que l'empresa està  donada d'alta en el cens 
d’obligats tributaris, mitjançant presentació de l’imprès d’alta 036. En l’imprès 
haurà de constar que la societat es dedica a activitats d’enginyeria de les 
indicades en l’epígraf 843.1 o similar de l’IAE. 

Es pot presentar també, en substitució de l’imprès 036, l’últim rebut de l’IAE 
pagat. 

• Com Enginyer/a assalariat/da de l'empresa titular del projecte  

Ha d’acreditar que és treballador de l'empresa peticionària del treball o titular 
(mitjançant alta en la Seguretat Social, còpia del TC2 o certificació acreditativa 
de l'empresa).  

D) Facilitar el número del NIF en el cas de visar com enginyer/a en exercici lliure o bé 
el del CIF de l'empresa on treballa, en els restants casos.  

E) Signar una declaració jurada segons la qual l’enginyer/a industrial acompleix els 
requisits indicats anteriorment. 

En tot cas s’informa a l’enginyer/a que es responsabilitat seva notificar al Col·legi 
qualsevol canvi que es produeixi  respecte a la documentació presentada. 

ANNEX 1.- MODEL DE DECLARACIÓ JURADA 

La factura i el lliurament dels treballs visats s'emetrà en els termes i condicions que 
resultin del capítol de condicions de pagament del servei de visats. 
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2.2.2.- Signatura de la documentació 

En el cas del visat presencial 

A més dels requisits de l’apartat 2.2.1 anterior s’exigirà tenir la signatura registrada en 
la base de dades del departament de visats.  

Legalment, totes les signatures dels professionals han de ser originals i han 
d'incloure's en tots els certificats i documents que han de visar-se, especialment en la 
Memòria, Plec de Condicions i Pressupost. Excepcionalment, s’admetrà signatura 
escanejada en els plànols quan s’acompanyi un escrit de l’enginyer/a amb la signatura 
original i indicant que ha signat els plànols referenciats. L’acceptació d’aquestes 
signatures està condicionada a que la resta de documents del projecte inclogui 
signatures originals i que el projecte inclogui una relació detallada de tots els plànols 
que continguin la signatura no original, que garanteixi que reconeix la signatura com a 
seva. 

En el cas d'actuar com a assalariat/da o titular de la societat d'enginyeria, en l'imprès 
de sol·licitud de visat ha de constar la signatura i segell de l’enginyer/a i el segell de 
l'empresa.  

En el cas de recepció d’un document on consti el reconeixement de signatura efectuat 
per un altre Col·legi s’exigirà, entre d’altres documents, l’ofici del Col·legi d’Enginyers 
Industrials on el/la professional es trobi col·legiat, acompanyat d’un escrit on constin 
les dades fiscals de la persona a nom de la qual s’ha de facturar el treball, si no consta 
en l’ofici rebut. 

Es poden presentar a visar el nombre d'exemplars que l’enginyer/a consideri 
necessaris tenint en compte que un exemplar hauria de quedar en poder de 
l’enginyer/a. 
 
 
En el cas del visat electrònic 

A més dels requisits de l’apartat 2.2.1 anterior s’exigirà: 

A) Que l’enginyer/a hagi signat un contracte de prestació se serveis de certificació 
digital amb el COEIC i sigui titular d’un certificat de signatura electrònica facilitada pel 
Col·legi. 

B) Que l’enginyer/a disposi d’un sistema informàtic que permeti la connexió al servidor 
del COEIC a través de la xarxa d’internet i l’enviament i recepció dels documents 
electrònics que intervenen en el procediment telemàtic, i també de la seva impressió 
llegible. 

C)Tenir domiciliat bancàriament el pagament de les sumes derivades del dret de visat. 
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3.3.3.3.---- OBJECTE DEL VISAT COL·LEGIAL OBJECTE DEL VISAT COL·LEGIAL OBJECTE DEL VISAT COL·LEGIAL OBJECTE DEL VISAT COL·LEGIAL    

 

3.1.- OBJECTE GENERAL DEL VISAT 

De l'anàlisi dels Estatuts Generals que ho contemplen es desprèn que el visat 
col·legial és preceptiu en qualsevol mena de trebal l professional que hagi de 
produir efectes administratius: avantprojectes, est udis previs, projectes 
principals o parcials, direccions d'obra, certifica cions de final d'obra, informes, 
dictàmens de perits, mesuraments, taxacions, valora cions i qualssevol altres 
inclosos en l'àmbit d'atribucions dels enginyers in dustrials.  

No obstant, solen exceptuar-se de l'obligació del visat els treballs realitzats per 
col·legiats al servei permanent de les Administracions Públiques, ja sigui mitjançant 
relació estatutària o laboral, ja que en aquest cas seran aquelles les competents per a 
exercir el control deontològic i d'altra índole que els Col·legis desenvolupen respecte a 
la resta de professionals.  

Així doncs, i amb alguna excepció, pot concloure's que, són objecte del visat col·legial 
tots els treballs subscrits pels col·legiats, inclosos els realitzats en col·laboració amb 
altres professionals o per compte d’empreses i societats. S'exceptuen els elaborats per 
a les Administracions Públiques en el marc d'una relació laboral o en l'exercici de les 
tasques pròpies dels funcionaris. 
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4.4.4.4.----  ABAST DEL VISAT COL·LEGIAL   ABAST DEL VISAT COL·LEGIAL   ABAST DEL VISAT COL·LEGIAL   ABAST DEL VISAT COL·LEGIAL     

 
A la vista dels Estatuts Generals consultats i de la doctrina jurisprudencial, pot 
concloure's que el visat controla els següents extrems:  

• Legitimació del signant del treball.  Inclouria la comprovació de l'autenticitat 
de la signatura, la col·legiació, l'habilitació, compatibilitat amb funció pública i 
titulació professional necessària, el compliment d'obligacions col·legials i 
l'existència de sancions o causes d'inhabilitació.  

Per a això, es requerirà constatar, en el primer projecte que e s presenti per 
a visar al COEIC, que el col·legiat es troba donat d'alta en el cens 
d’obligats tributaris en l'epígraf corresponent de l'IAE, si desenvolupa la 
seva activitat professional com a enginyer/a en exe rcici lliure, o si pel 
contrari exerceix la seva activitat com a enginyer/ a en societat 
d’enginyeria o enginyer/a assalariat en una empresa  haurà d’acreditar que 
l’empresa està donada d’alta en el cens d’obligats tributaris, en l’epígraf 
843.1 o similar de l’IAE,  per a això s’haurà de presentar còpia de l'últim rebut 
pagat de l’IAE o de l'alta en l’esmentat cens i, en tot cas, haurà de presentar 
una declaració jurada. 

Així mateix es sol·licitarà justificant d'estar donat d'alta en  la Mutualitat o 
en el RETA  (Règim Especial de Treballadors Autònoms) si l’enginyer/a 
Industrial exerceix la seva activitat professional per compte propi, o l'alta en la 
Seguretat Social, el TC2 o certificació acreditativ a de l'empresa,  si 
l’enginyer/a Industrial exerceix la seva activitat com assalariat d'empresa.  

Referent a això es pot dir que segons l'indicat en l'article 3º de la Resolució de 
23 de febrer de 1996 de la Direcció General d’Ordenació Jurídica i Entitats 
Col·laboradores de la Seguretat Social, sobre les Instruccions en ordre a 
l’aplicació de les previsions en matèria de Seguretat Social que es contenen a 
la disp. adic. 15 i la disp. transit. 5 de la Llei 30/1995, publicada en el BOE el 7 
de març de 1996 , les persones que exerceixin una activitat per compte propi i 
que, com requisit previ per a l'exercici de tal activitat i amb anterioritat al 10 de 
novembre de 1995, s'haguessin incorporat a un Col·legi professional el 
col·lectiu del qual no hagués estat integrat en la Seguretat Social, disposant dit 
Col·legi d'una Mutualitat de Previsió Social que, en la indicada data, era 
d'incorporació obligatòria pels col·legiats, hauran de sol·licitar l'afiliació i/o l'alta 
en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte 
Propi o Autònoms, a partir del dia 1 del mes següent a aquell que la respectiva 
Mutualitat hagi dut a terme l'adaptació a que es refereix el nombre 3 de la 
disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1995, o, en tot cas, a partir del dia 1 
del mes següent a aquell que es compleixin cinc anys des de l'entrada en vigor 
de la citada Llei, és a dir, a partir del dia 1 del mes de desembre de l'any 2000.  
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També s'indica que, no procedirà l'afiliació i/o l'alta previstes en el nombre 
anterior, quan els interessats, mitjançant la corresponent certificació expedida 
per la Mutualitat, que tingui establerta el respectiu Col·legi professional, 
acreditin davant la Tresoreria General de la Seguretat Social que han optat per 
romandre inclosos en la Mutualitat.  

En tots els casos abans esmentats, s’informa al col·legiat que és 
responsabilitat seva notificar per escrit al Col·le gi corresponent qualsevol 
canvi que es produeixi respecte a qualsevol dels justificants o certificats 
sol·licitats.  

En cas de que el COEIC tingui dubtes raonables sobre la idoneïtat de la 
titulació d’enginyer/a industrial per a una actuació concreta podrà denegar el 
visat o notificar-ho a l’enginyer/a i exigir d’aquest un document signat d’aquesta 
notificació.  

• Correcció de la documentació presentada . Correspon al COEIC el control 
del compliment dels requisits de forma establerts en la normativa general i 
col·legial i la certificació de la identitat i autenticitat dels documents. 
En el cas de que la documentació presentada estigués mancada dels requisits 
establerts en les instruccions tècniques de desenvolupament d’aquest 
reglament el COEIC podrà denegar el visat fins a la seva subsanació. 

• Compliment de les exigències formals de tipus admin istratiu i tècnic . 
Entre elles estarien tant les establertes pels reglaments i acords col·legials com 
les fixades per la normativa general (ja sigui de contingut urbanístic, 
mediambiental, de prevenció sociolaboral o de qualsevol altre sector al que 
s'adscrigui el treball professional). Aquest control és formal o objectiu, doncs 
constata la manifestació de l’enginyer/a de que al treball concorren els requisits 
imposats per les normes aplicables, però sense sancionar el seu contingut 
tècnic; sens perjudici de que el Col·legi pugui establir en el futur, i tal com 
indiquen els Estatuts Generals en el punt 4 de l'article 6, un visat d’acreditació 
d’aquest aspectes. 

• Registre i custòdia de la documentació.  El tràmit de visat serveix perquè el 
Col·legi exerceixi funcions de registre dels treballs professionals presentats. El 
Col·legi custodiarà un mínim de cinc anys còpia dels següents documents 
visats: assumeix i renúncia de Direcció Tècnica i Coordinació de Seguretat i 
Salut, el Full d’encàrrec, les Actes d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, el 
nomenament del Delegat d’Obra, del Certificat de Registre Industrial i de la 
documentació que presenti l’enginyer/a quan, per qualsevol motiu, no presenti 
la documentació necessària. 

En el cas de visat electrònic els serveis informàtics es reservaran una còpia de 
la documentació presentada a visar durant un termini mínim de cinc anys. 
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• Anul·lació del visat. En el cas de que no es retirin els treballs visat abans de 
dotze mesos des de la seva data de presentació per visar, s’anul·larà el visat 
en els termes que resultin de la instrucció d’anul·lació que desenvolupa aquest 
punt. 

Vist el que s’ha dit anteriorment, el visat col·legial comprèn la legitimació del signant 
del treball, la correcció formal de la documentació presentada, el compliment de les 
exigències de tipus tècnic imposades per la normativa aplicable. I implica una revisió 
de requisits ineludibles del treball professional. 
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5. SERVEIS QUE ATORGA EL VISAT 5. SERVEIS QUE ATORGA EL VISAT 5. SERVEIS QUE ATORGA EL VISAT 5. SERVEIS QUE ATORGA EL VISAT     

 
El visat garanteix la tutela del correcte exercici de la professió com garantia dels drets 
dels ciutadans en general.  

Les administracions receptores del treball signat per l’enginyer/a Industrial i el client de 
l’enginyer/a Industrial, tenen garantit amb aquest servei:  

• El reconeixement que l'autor és un Enginyer/a Industrial col·legiat/da i no 
inhabilitat/da per a l’exercici de la professió. 

• Una protecció raonable contra la usurpació de personalitat de l'autor del 
projecte, és a dir, un reconeixement que la signatura correspon a l’enginyer/a 
Industrial autor del treball.  

• Que el treball és formalment complet, en el sentit que inclou el contingut mínim 
necessari per a la seva finalitat.  

• En el cas de projectes, que l'autor ha tingut en compte per a la seva elaboració 
les disposicions legals aplicables, d'acord amb la tipologia de l'obra o instal·lació.  

• En el cas d'existir conveni amb l'administració receptora del treball, que 
s'acredita el contingut mínim establert per aquest conveni.  

• L'existència d'una corporació de dret públic que pot intervenir en cas de 
conflicte amb l’enginyer/a Industrial.  

L’enginyer/a Industrial que presenta el treball pel seu visat té dret a:  

• Rebre informació sobre com ha de ser el contingut segons les diferents 
tipologies dels treballs professionals que subscriuen els Enginyers Industrials. 
Aquest contingut queda determinat en ocasions per les pròpies disposicions 
legals aplicables a l'obra o instal·lació.  

• Rebre informació sobre les disposicions legals vigents i aplicables, segons la 
tipologia de l'obra o instal·lació i disposar del text de la disposició.  

• Rebre orientació sobre la tramitació dels projectes i altres treballs en els 
diferents organismes de les administracions local, autonòmica i estatal.  

• Rebre informació sobre els honoraris orientatius a percebre, que tindran un 
caràcter merament orientatiu, d’acord amb els criteris bàsics que estableixi el 
Consejo General.   

• Encarregar per escrit el cobrament de les percepcions, remuneracions o 
honoraris professionals quan el col·legiat ho sol·liciti lliure i expressament i porti la 
documentació a visar, acompanyant-la del full d’encàrrec i una factura amb els 
següents conceptes mínims: honoraris, percentatge de retenció i IVA. 

• Rebre informació i suport del Col·legi en temes d'atribucions i competències 
professionals. 
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• Rebre informació sobre la responsabilitat civil professional que suposa l'exercici 

de la professió en un treball d'enginyeria, encara que se signi en condició 
d'assalariat.  

• Assegurar la cobertura de la seva responsabilitat civil professional a través de 
la seva adhesió a la pòlissa subscrita pel col·legi amb les condicions 
econòmiques que s'estableixin.  

• Disposar dels serveis jurídics oportuns per a respondre a reclamacions per part 
dels clients, així com per a rebre assessorament en la reclamació d’honoraris 
als seus clients conforme als pactes en el full d’encàrrec o document 
contractual equivalent. També tindrà assessorament de tipus jurídic per a 
resoldre casos de conflictes amb l'administració receptora dels seus treballs. 
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6.6.6.6.---- REGLAMENT DE CO REGLAMENT DE CO REGLAMENT DE CO REGLAMENT DE CONDICIONS DE PAGAMENT DEL SERVEI DE NDICIONS DE PAGAMENT DEL SERVEI DE NDICIONS DE PAGAMENT DEL SERVEI DE NDICIONS DE PAGAMENT DEL SERVEI DE 
VISATVISATVISATVISAT    

 

6.1.- ELS SUBJECTES 
6.1.1.- El deutor  

A.- El deutor principal 

A.1.- Deutor de la quota de visat. 

Les persones físiques col·legiades al COEIC que requereixin el visat o el 
reconeixement de signatura dels seus treballs són els deutors de les quotes de 
visats. 

Les persones físiques no col·legiades al COEIC són deutors de les quotes de 
visat quan requereixin el visat del seu treball perquè hagi de produir efectes en 
l’àmbit territorial del COEIC. En aquests casos el visat requerirà previ 
reconeixement de signatura del Col·legi d’Enginyers Industrials on l’enginyer 
estigui col·legiat. 

En endavant en el present reglament el terme visat inclourà tant el visat en 
termes estrictes com el reconeixement de signatura. 

A.2.- Deutor d’altres serveis. 

Quan qualsevol persona física, col·legiada o no al COEIC, utilitzi qualsevol dels 
serveis  que presta l’Àrea d’Acció Professional del COEIC i relacionats amb el 
visat de treballs, com el servei de missatgeria o d’altres que pugui prestar 
aquesta Àrea de la institució, haurà d’abonar l’import corresponent al servei 
utilitzat. Aquests serveis s’anomenaran de manera genèrica com els serveis 
complementaris. 

L’ús d’aquests serveis exigirà prèvia domiciliació bancària. 
 

B.- El deutor solidari 

En el cas de que, d’acord amb aquest reglament, el COEIC hagués acceptat que el 
pagament de les sumes que s’endeutin l’efectuï una societat d’enginyeria on 
l’enginyer industrial tingui participació o una societat, sigui quin sigui el seu objecte 
social, on l’enginyer industrial presti serveis laborals, aquestes societats i l’enginyer 
industrial esdevindran deutors solidaris de les sumes endeutades i el COEIC podrà 
actuar de manera indistinta contra qualsevol d’ells en casos d’impagament. 

El terme societat en aquest reglament comprendrà tota mena de societat de capital, 
cooperatives, societats anònimes laborals, unions temporals d’empreses, 
agrupacions d’interès econòmic i qualsevol mena de treball associat sempre que 
l’enginyer industrial tingui participació o relació en les mateixes. 
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En el present reglament el terme deutor de visat agruparà conjuntament a l’enginyer 
deutor principal de la quota de visat i a la persona que sol·liciti els serveis 
complementaris. En el cas de deutors solidaris, el terme deutor de visat agruparà a 
ambdós obligats: deutor principal i deutor solidari. 

 
 

6.1. 2.- El creditor 

El COEIC és la institució que realitza l’activitat de visat i els serveis complementaris, i 
és el creditor de les sumes que hagin de ser abonades pels deutors de visats que 
utilitzin aquests serveis. 

En el present reglament el terme servei de visat agruparà conjuntament els serveis de 
la quota de visat i els serveis complementaris. 

6.2.- L’objecte del visat 

6.2.1.- Objecte dels deutes de visat 

Constitueixen l’objecte dels deutes de visat les actuacions del COEIC referides al 
visat de treballs i als serveis complementaris que en relació amb el visat dels treballs 
presti l’Àrea d’Acció Professional del COEIC. 

6.2.2.- Contraprestació 

La contraprestació que pels serveis de visats hagi de pagar el deutor, comprendrà 
dues sumes diferenciades, cadascuna de les quals tindrà la naturalesa fiscal que li 
correspongui. 
 

A) Els drets de visat 

Els drets pel servei de visat i reconeixement de signatura serà el que es fixi pel 
COEIC d’acord a la normativa que regeix aquesta institució. Qualsevol enginyer 
pot sol·licitar amb anterioritat a usar qualsevol d’aquests serveis un càlcul 
orientatiu sobre el preu del visat d’un treball o el reconeixement de signatura. 

En el cas que l’enginyer industrial sol·liciti l’anul·lació d’un visat ja realitzat, l’Àrea 
d’Acció Professional del COEIC comprovarà que acompleix els requisits exigits i 
procedirà a dita anul·lació amb devolució de l’import satisfet per l’enginyer en 
concepte de drets de visat, amb deducció de la suma que en concepte de 
despeses d’administració acordi l’Àrea d’Acció Professional del COEIC. 

Quan un document visat no hagi sigut retirat, l’Àrea d’Acció Professional del 
COEIC, transcorregut el termini fixat per la Comissió d’Acció Professional i amb 
comunicació a l’enginyer de les conseqüències que se’n deriven, procedirà a 
anul·lar el visat i retornarà a l’enginyer la documentació lliurada. En aquest cas 
l’enginyer haurà d’abonar al COEIC les despeses d’administració que acordi 
l’Àrea d’Acció Professional del COEIC. 
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B) El preu pels serveis complementaris 

El preu dels serveis complementaris que presti l’Àrea d’Acció Professional del 
COEIC en relació amb el visat dels treballs vindrà fixat pel COEIC. 

En el present reglament el terme deute de visat agruparà conjuntament les 
sumes que per servei de visat es deguin al COEIC. 

6.3.- Les formes de pagament 

6.3.1.- Segons el mitjà de pagament utilitzat 

Les sumes degudes pels deutors de visats hauran d’abonar-se mitjançant 
pagament al comptat en efectiu metàl·lic. 

Això no obstant, el deutor podrà sol·licitar efectuar el pagament mitjançant: 

1.      Lliurament de txec  

2. Ús de targeta de crèdit o dèbit 

3. Domiciliació bancària 

4. Transferència bancària. Aquest mitjà de pagament només podrà ser 
sol·licitat pels deutors de visats que no estiguin col·legiats al COEIC. La 
transferència s’ha d’acreditar al COEIC abans de retirar el treball. 

En cap cas, i d’acord a l’establert en aquest Reglament, es podrà efectuar el 
pagament de manera que no sigui en efectiu metàl·lic : 

1.- Si es deuen al COEIC sumes derivades de visats,  de l’impagament de la  
quota col·legial o altres quanties de qualsevol origen si així s’hagués acordat en 
la normativa interna del COEIC complementària a la present. 

2.- Si es produeix de manera reiterada un compliment tardà en les obligacions 
de pagament de les sumes derivades de visats o altres quanties que per 
qualsevol motiu es deuen al COEIC. 

6.3.2.- Segons la persona que pagui el servei de visats 
 

A.- Deutor de visats 

El deutor de visats és l’enginyer industrial que sol·licita el visat o el servei 
complementari. 

Això no obstant, s’admet el pagament d’un tercer en tots els casos, si bé només 
es facturarà al tercer que ha efectuat el pagament en els següents casos: 
Quan el pagament l’efectuï una societat d’enginyeria on l’enginyer industrial 
tingui participació, en els termes del present Reglament 

Quan el pagament l’efectuï una societat de qualsevol objecte social on 
l’enginyer industrial presti serveis laborals, en els termes del present Reglament 
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Quan existeixi previ conveni signat pel COEIC amb alguna institució, que no 
tingui la condició de societat privada, en que així s’estableixi. En aquest cas els 
pactes particulars sobre la facturació i les demés condicions particulars, que 
s’hauran d’adequar a les bones pràctiques del comerç i no podran perjudicar al 
COEIC, tindran prevalència sobre el present reglament que s’aplicarà de 
manera supletòria, a excepció de l’establert sobre l’impagament en el TÍTOL II 
del present reglament, que serà d’aplicació directa. 

 
B.- Societat d’enginyeria on l’enginyer industrial tingui participació 

La societat d’enginyeria podrà pagar el deute de visat si així ho acorda el 
COEIC. 

La factura es podrà emetre a nom de la societat sempre que s’acompleixin els 
següents requisits: 

1.- Que la societat es trobi inscrita en el Registre de Societats d’Enginyeria 
del COEIC. 

Per a la inscripció en l’esmentat Registre l’entitat haurà d’aportar al COEIC: 

A.- Còpia de l’escriptura de constitució de la societat 

B.- El document del que resulti la participació de l’enginyer industrial a 
la societat 

C.- El justificant d’alta de la societat en el règim fiscal 

2.- Que s’aporti al COEIC document signat per la persona amb poders 
suficients a la societat sol·licitant la facturació dels treballs de l’enginyer 
industrial a nom de la societat. En aquest cas s’establiran amb claredat 
quins treballs de l’enginyer seran a compte de la societat i constarà el 
compromís ferm d’aquesta de pagar tots els deutes derivats de l’activitat de 
visat de l’enginyer industrial. El document tindrà la consideració de promesa 
unilateral de pagament que podrà de ser acceptada pel COEIC, i la seva 
acceptació convertirà a la societat en deutora solidària dels deutes de visat. 
En l’acceptació s’advertirà a la societat de la possibilitat de revocar en 
qualsevol moment el contracte amb el COEIC, si bé la revocació no produirà 
efectes davant el COEIC fins a la seva notificació fefaent, i s’advertirà també 
de que la societat restarà com a deutora solidària de tots els deutes de visat 
fins a la data de la notificació. 
 

C.- Societat de qualsevol objecte social on l’enginyer industrial presti serveis 
laborals 

Una societat, sigui quin sigui el seu objecte social, on l’enginyer industrial presti 
serveis podrà pagar el deute derivat del visat si així ho acorda el COEIC. 
La factura es podrà emetre a nom de la societat sempre que s’acompleixin els 
següents requisits: 
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1.- S’aporti al COEIC document justificatiu de la contractació laboral de 
l’enginyer industrial per part de la societat. 

2.- S’aporti al COEIC document signat per la persona amb poders suficients 
a la societat  sol·licitant la facturació dels treballs de l’enginyer industrial a 
nom de la societat. En aquest cas s’establiran amb claredat quins treballs de 
l’enginyer seran a compte de la societat i constarà el compromís ferm 
d’aquesta de pagar tots els deutes derivats de l’activitat de visat de 
l’enginyer industrial. El document tindrà la consideració de promesa 
unilateral de pagament que haurà de ser acceptada pel COEIC, i la seva 
acceptació convertirà a la societat en deutora solidària dels deutes de visat. 
En l’acceptació s’advertirà a la societat de la possibilitat de revocar en 
qualsevol moment el contracte amb el COEIC, si bé la revocació no produirà 
efectes davant el COEIC fins a la seva notificació fefaent, restant la societat 
com a deutora solidària de tots els deutes de visat fins a la data de la 
notificació. 

 

6.4.- L’impagament dels deutes de visat 

6.4.1.- Si l’enginyer industrial és deutor del servei de visats 

L’enginyer industrial no podrà retirar els treballs visats sense el seu pagament 
previ. 

Si s’ha permès el pagament del servei de visat mitjançant txec, targeta de crèdit o 
dèbit, o domiciliació bancària i: 

Es produeix la devolució d’alguna suma derivada d’aquests serveis de visat 
O quan l’enginyer industrial resulti deutor de la quota col·legial  

O l’enginyer sigui deutor de qualsevol altra quantia i per qualsevol altre motiu si 
així ho acorda la restant normativa del COEIC,  

S’efectuarà una incidència a l’aplicació informàtica que advertirà de la situació de 
l’enginyer i se li comunicarà la pèrdua de la possibilitat d’utilitzar el pagament 
mitjançant txec, targeta de crèdit o dèbit, o domiciliació bancària fins que no aboni 
la suma que es déu al COEIC, així com que haurà de pagar al comptat en efectiu 
metàl·lic els treballs que vulgui retirar. 

El COEIC enviarà a l’enginyer una notificació escrita explicativa del deute, de les 
conseqüències que se’n deriven i se li atorgarà un termini d’un mes per a abonar 
el deute d’acord amb el procediment establert en el Reglament de Regulació de 
l’Expedient per Incompliments de les Obligacions Econòmiques dels col·legiats 
del COEIC. 

Si el deutor considera que hi ha causes que justifiquen l’impagament podrà 
sol·licitar de manera raonada al COEIC el manteniment del pagament dels 
serveis de visats mitjançant medis que no siguin efectiu metàl·lic. El COEIC, 
vistes les al·legacions, acordarà el que tingui per convenient.  

Quan l’enginyer industrial aboni el deute o quan, per qualsevol altre motiu deixi 
de ser deutor del COEIC es farà desaparèixer la incidència del programa 
informàtic. 
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6.4.2.- Si la societat d’enginyeria o si la societat, sigui quin sigui el seu objecte 
social, on l’enginyer industrial presti serveis laborals són deutores del servei de 
visats 
Les societats d’enginyeria o les societats de qualsevol objecte on enginyers 
industrials prestin serveis laborals, quan resultin deutores de visat, no podran 
retirar els treballs visats sense el seu pagament previ. 

Si s’ha permès a les societats el pagament del servei de visat mitjançant txec, 
targeta de crèdit o dèbit, o domiciliació bancària i: 

Es produeix la devolució d’alguna suma derivada d’aquests serveis, o quan 
l’enginyer industrial resulti deutor de la quota col·legial o quan l’enginyer o la 
societat  siguin deutors de qualsevol altra quantia i per qualsevol altre motiu si 
així ho acorda la restant normativa del COEIC, s’efectuarà una incidència a 
l’aplicació informàtica que advertirà de la situació i se’ls hi comunicarà la pèrdua 
de la possibilitat d’utilitzar el pagament mitjançant txec, targeta de crèdit o dèbit, o 
domiciliació bancària fins que no s’aboni la suma que es déu al COEIC, així com 
que hauran de pagar al comptat en efectiu metàl·lic els treballs que vulguin 
retirar. 

El COEIC enviarà una notificació escrita explicativa del deute, de les 
conseqüències que se’n deriven i s’atorgarà el termini d’un mes per a abonar-lo, 
d’acord amb el procediment establert en el Reglament de Regulació de 
l’Expedient per Incompliments de les Obligacions Econòmiques dels col·legiats 
del COEIC 

Si l’enginyer o la societat consideren que hi ha causes que justifiquen 
l’impagament podran de sol·licitar de manera raonada al COEIC el manteniment 
del pagament dels serveis de visats mitjançant medis que no siguin efectiu 
metàl·lic. El COEIC, vistes les al·legacions, acordarà el que tingui per convenient.  

El COEIC podrà reclamar de l’enginyer industrial que hagi efectuat el treball que 
s’ha de visar o que hagi utilitzat el servei de missatgeria la quantitat que per 
aquests conceptes s’endeuta i li concedirà el termini d’un mes per a al·legar el 
que tingui per convenient. Rebudes les al·legacions escrites el COEIC realitzarà 
un informe i se seguirà el procediment establert en el Reglament de Regulació de 
l’Expedient per Incompliments de les Obligacions Econòmiques dels col·legiats 
del COEIC. 

En tot cas el COEIC, inspirat sempre en els principis de protecció dels 
professionals, actuarà de la manera més equitativa possible intentant en tot 
moment no perjudicar els enginyers industrials i intentant reconduir la situació de 
manera que, sens perjudici dels deures econòmics assumits amb la institució, 
se’ls ocasionin els menys perjudicis possibles en l’exercici de la seva professió. 

Quan l’enginyer industrial o la societat abonin el deute o quan, per qualsevol altre 
motiu deixin de ser deutors del COEIC es farà desaparèixer la incidència del 
programa informàtic. 
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7.7.7.7.---- DISPOSICIÓ FINAL DEL REGLAMENT DE VISAT DISPOSICIÓ FINAL DEL REGLAMENT DE VISAT DISPOSICIÓ FINAL DEL REGLAMENT DE VISAT DISPOSICIÓ FINAL DEL REGLAMENT DE VISAT    

La Junta de Govern del COEIC delega en la Comissió d’Acció Professional de la 
Corporació la correcta interpretació d’aquest reglament, de les seves instruccions 
tècniques de desenvolupament i les seves modificacions per adequar-les a la situació 
canviant.  

La Comissió d’Acció Professional informarà a la Comissió Permanent del COEIC dels 
canvis que es produeixin i haurà de demanar la seva aprovació prèvia a les propostes 
de canvis que, per acord adoptat per la majoria dels seus membres, es considerin 
substancials. 
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DECLARACIÓ DE DADES DE L’ENGINYER 

 
En/Na 
........................................................................................................................................................ 

col·legiat/da núm. ...................... del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
 
Fa constar: 

1r. Que exerceix l’activitat professional d’Enginyer/a Industrial en qualitat de : 
 
Exercici lliure  

- Que es troba donat/da d’alta en el cens d’obligats tributaris de l’Agència Tributària, pel 
desenvolupament de l’activitat d’elaboració de documentació tècnica (s’adjunta Declaració Censal 
– model 036).  

- Que està degudament donat/da d’alta a: (s’adjunta justificant)  

� Règim Especial de Treballadors Autònoms 
� Mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms 
� Exempt (a justificar) 
 

Assalariat/da d’empresa  
- Que està assalariat/da a l’empresa 

.............................................................................................................. 
amb CIF.............................., per al desenvolupament de l’activitat d’elaboració de documentació 
tècnica (s’adjunta TC2 o còpia del contracte). 

 
Assalariat/da d’enginyeria 

- Que està assalariat/da a l’empresa 
.............................................................................................................. 
amb CIF..............................., per al desenvolupament de l’activitat d’elaboració de documentació 
tècnica (s’adjunta TC2 o còpia del contracte).  

- Que l’esmentada empresa està donada d’alta en el cens d’obligats tributaris (s’adjunta Declaració 
Censal de l’empresa – model 036). 

 
Soci/a d’enginyeria 

- Que exerceix l’activitat professional d’Enginyer/a Industrial com a soci/a de la societat d’enginyeria 
................................................................................................................................................................
...... 
amb CIF .............................. (s’adjunten les escriptures i els estatuts de la so cietat).  

- Que l’esmentada societat es troba donada d’alta en el cens d’obligats tributaris de l’Agència 
Tributària, pel desenvolupament de l’activitat d’elaboració de documentació tècnica (s’adjunta 
Declaració Censal – model 036). 

- Que està degudament donat/da d’alta a: (s’adjunta justificant) 
� Règim Especial de Treballadors Autònoms 
� Mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms 
� Exempt (a justificar) 

 
2n. Que es compromet a informar al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, de 
qualsevol causa d’incompatibilitat en la que pugui incórrer, que impedeixi el visat de documentació 
tècnica que presenti al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials que correspongui. 
 
3r. Que informarà immediatament, i per mitjà fefaent, al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya de qualsevol variació que es produeixi a les circumstàncies aquí declarades. 
 
I així ho declara i signa, 
 
A ......................................................................, a ............... de ..................................... de ............ 

L’Enginyer Industrial


