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INTRODUCCIÓ 
 
Ens hem vist abocats a un canvi d’escenari com a conseqüència de la Llei Òmnibus que 
transposa la Directiva de Serveis a la legislació espanyola i liberalitza el sector de 
serveis i de l’entrada en vigor el proper 1 d’octubre del decret 1000/2010 dels visats 
obligatoris. 
 
El Decret 1000/2010 estableix la relació dels treballs que obligatòriament s’han de visar, 
deixant la resta de visats com a voluntaris i a sol·licitud expressa i explícita del client. 
 
Els visats obligatoris que ens afecten són els projectes i CFO de construcció segons la 
LOE (bàsicament obra nova i reformes que afectin a estructura). La resta són temes 
d’explosius, mines,... 
 
Aquest canvi posa en qüestió la cobertura de RCP per la nostra pòlissa, ja que canvia 
substancialment la percepció del risc assumit per la companyia asseguradora, que amb 
el sistema que teníem fins ara, es resolia amb el visat dels documents professionals. 
 
Per poder garantir el manteniment d’una adequada cobertura de RCP als enginyers 
col·legiats s’ha de posar en marxa un nou sistema de control col·legial. 
 

El document que teniu a les mans pretén orientar i informar als professionals que 
utilitzeu el servei de Control Col·legial per tal d’ajudar a fer la relació entre vosaltres i 
nosaltres més àgil i fluida i, a la vegada, més personalitzada i més humana. 

Aquest document informa respecte a la normativa bàsica i als requisits necessaris per 
obtenir el visat (ja sigui obligatori o voluntari), el certificat d’actuació professional (CAP) o 
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. El seu contingut està bàsicament enfocat als que 
comenceu a utilitzar algun dels serveis descrits, però també servirà per orientar a 
aquells de vosaltres que modifiqueu la vostra situació professional: exercici lliure, en 
societat, assalariat... etc. 

Hem considerat important i útil que els professionals que presenteu treballs per a ser 
objecte del control col·legial coneixeu quines són les comprovacions, tant de forma com 
de contingut, que realitzen els enginyers de l’Àrea d’Enginyers i Empresa en el procés 
de control col·legial. D’aquesta manera, podeu preveure moltes qüestions per tal de que 
el seu incompliment no allargui el temps de tràmit al Col·legi. 

Aquests documents són vius i contínuament estan en procés de correcció i 
perfeccionament. Som nosaltres, l’Àrea d’Enginyers i Empresa, que hem de fer aquest 
procés, però vosaltres també ho podeu fer, donant-nos les vostres opinions i 
suggeriments com a professionals que treballeu en el mon dels projectes. Esperem i 
agrairem les vostres aportacions. 
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C.O.E.I.C. – ÀREA D’ENGINYERS I EMPRESA 
 
NORMATIVA BÀSICA DEL SERVEI  DE CONTROL COL·LEGIAL 
 
 
1.- TIPUS DE CONTROL COL·LEGIAL 
 
1.1. VISAT 
 
Entendrem per VISAT el que es recull en les disposicions legals vigents, en concret la 
Llei Òmnibus, Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i el 
Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
 
Es preveuen dos tipus de visat: 
 
- Visat obligatori. És el que s’ha d’efectuar als treballs recollits en el Reial Decret 

1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
 
- Visat voluntari. És aquell que el sol·licita expressament el client del professional que 

signa el treball, i es pot emetre per a qualsevol tipus de document. 
 
 
1.2. INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA de l’Ajuntament de Barcelona 
 
L’Informe d’Idoneïtat Tècnica l’emet el COEIC, com a entitat habilitada, per l’Ajuntament 
de Barcelona, al febrer de 2014, per a les funcions de verificació i acreditació establerts 
a l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres 
(Modalitat A). 
 
1.3. CERTIFICAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL (CAP) 
 
És un nou tipus de control col·legial creat pel COEIC amb l’objectiu de certificar 
competències del professional que signa, cobertura adient de responsabilitat civil 
professional i correctesa normativa i correctesa formal dels treballs certificats. La relació 
de treballs que es podran sotmetre a certificat d’actuació professional està detallada en 
l’Annex 1, apartat A.1.3. 
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2.- QUÍ POT DEMANAT EL SERVEI 
 
- Enginyers Industrials, Enginyers Químics, Enginyers Geòlegs, Enginyers en 
Organització Industrial 
 
- Altres professionals de l’enginyeria i arquitectura. 
 
 
3.- REQUISITS PER OBTENIR EL SERVEI 
 
- Estar col·legiat al COEIC: Enginyers Industrials, Enginyers Químics, Enginyers 

Geòlegs, Enginyers en Organització Industrial 
 
- Estar associat a l’AEIC: altres professionals de l’enginyeria i arquitectura 
 
- Estar inscrit en un altre col·legi de la resta de l’estat 
 
 
4.- DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR EL SERVEI 
 
- S’ha de registrar la signatura als arxius de l’Àrea d’Enginyers i Empresa. 

 
- S’ha de lliurar també l’imprès de DECLARACIÓ DE DADES, degudament signat i 
acompanyat de tota la documentació justificativa. En aquest imprès el professional farà 
constar com exercirà la seva activitat professional. 
 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 
 

Exercici lliure  

- Declaració Censal – model 036 
- Justificant que està degudament donat d’alta a una de les tres opcions següents: 

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

 
Assalariat d’empresa  

- TC2 o còpia del contracte 
 
Assalariat d’enginyeria o arquitectura 

- TC2 o còpia del contracte 
- Declaració Censal de l’empresa – model 036 
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Soci d’enginyeria o arquitectura 

-     Escriptures i estatuts de la societat 
- Declaració Censal de la societat – model 036 
- Justificant que està degudament donat d’alta a una de les tres opcions següents: 

 Règim Especial de Treballadors Autònoms 
 Mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms 
 Exempt (caldrà justificar adequadament aquesta condició) 

 
 S’ha de lliurar a l’Àrea d’Enginyers i Empresa, l’imprès ACTUALITZACIÓ DADES 

PROFESSIONALS. En aquest imprès el professional indica les dades fiscals per 
la facturació i les de correspondència. 

 
 Si es desitja domiciliar el pagament del control col·legial, cal lliurar a l’Àrea 

d’Enginyers i Empresa, l’imprès de DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT DE 
CONTROL COL·LEGIAL, indicant el número de compte on s’ha de carregar. La 
domiciliació es pot efectuar en qualsevol entitat bancària. 

 
 Si es desitja obtenir algun control col·legial electrònicament, cal lliurar a l’Àrea 

d’Enginyers i Empresa, l’imprès de SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DIGITAL, per 
sol·licitar la firma electrònica del COEIC. 

 

5.- EL CONTROL COL·LEGIAL PRESENCIAL 

El servei de control col·legial presencial només estarà disponible per a Visats i per a 
Certificats d’Actuació Professional. L’Informe d’Idoneïtat Tècnica s’ha de tramitar 
obligatòriament, de manera telemàtica. 

- Els treballs han d’anar acompanyats de:  

 FULL DE SOL·LICITUD DE SERVEI, totalment emplenat i signat per l’enginyer 
autor de la documentació. En el cas del visat voluntari, qui sol·licita el servei és el 
client del professional, el qual també ho ha de signar. 

 CÒPIA ELECTRÒNICA (en format pdf), amb els mateixos documents presentats 
en paper. 

 SIGNATURES I SEGELL DE PROFESSIONAL, legalment, totes les signatures 
dels professionals han de ser originals i han d’anar amb el seu segell o 
avantfirma, en el que consti: nom, cognoms, titulació i número de col·legiat o 
d’inscripció al registre de professionals del COEIC.  

 SEGELL DE L’EMPRESA O DE LA SOCIETAT, al costat de la signatura i segell 
del professional, en el cas d’actuar com assalariat o titular de la societat. 

 NOMBRE D’EXEMPLARS, el que el professional consideri necessari, tenint en 
compte que és molt important que un exemplar quedi en dipòsit del professional, 
per a futures actuacions. 
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6.- CONTROL COL·LEGIAL ELECTRÒNIC 

 Cal disposar de la signatura electrònica que ofereix el col·legi. 

 Tota la documentació ha d’estar en format pdf, adjuntant l’avantfirma en el que 
consti: nom, cognoms, titulació i número de col·legiat o d’inscripció al registre de 
professionals del COEIC. 

 Per a més informació veure Infodoc 06. 
 

 
7.- QUOTES COL·LEGIALS 
 
Les quotes de Col·legiat/Associat varien segons l’edat i la situació professional. És per 
aquest motiu que es recomana consultar-les directament a la nostra pàgina web per 
veure la darrera versió. 
 
8.-  COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP) DELS 
ENGINYERS COL·LEGIATS/ASSOCIATS SEGONS ELS DIFERENTS TIPUS DE 
CONTROL COL·LEGIAL 
 
NOU ESCENARI DE LES COBERTURES DE LA RCP A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE 
DE 2010 
 
Com a conseqüència del nou escenari a partir de l’entrada en vigor del Decret 
1000/2010, sobre el visat col·legial obligatori, el dia 1 d’octubre de 2010, es modifiquen 
les condicions de la pòlissa d’assegurança de RCP col·lectiva per a tots els enginyers 
col·legiats i de les ampliacions individuals corresponents.  
 
Any rere any, fem un esforç per millorar les condicions de la pòlissa, però no només a 
nivell econòmic i de cobertures, sinó també adaptant l’articulat de la mateixa, als canvis 
que pateix la professió i adequant-la a la realitat. 
 
Podeu consultar la darrera versió de la pòlissa a la nostra pàgina web i a la de la Mútua 
d’Enginyers. 
 
9.- DEFINICIÓ I CONTINGUT DELS DIFERENTS TIPUS DE CONTROL COL·LEGIAL 
 
9.1. VISAT 
 
- Definició 
 
Quan parlem de VISAT ens estem referint a l’escenari de la Llei Òmnibus, Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
 
En l’article 5 de la Llei Òmnibus, es modifica la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre 
Col·legis Professionals. S’afegeix un nou article 13 sobre el visat:  

 
«Artículo 13. Visado. 

http://www.eic.cat/inscriu-te/quotes
http://www.eic.cat/exercir/responsabilitat-civil-professional
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1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en 
su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de 
los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o 
cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los 
colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios... 

 
 Visat obligatori. Entendrem per visat obligatori el que s’ha d’efectuar als treballs 

recollits en el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial 
obligatori. Aquests treballs estan relacionats en l’Annex 1 . 

 
 Visat voluntari. Entendrem per visat voluntari aquell que el sol·liciti expressament 

el client de l’enginyer. El visat voluntari es pot derivar cap a certificat col·legial. 
(Veure punt 6.3.) 

 
- Contingut 
 
El contingut del visat també ve definit per l’article 5 de la Llei Òmnibus, que modifica la 
Llei 2/1974 de Col·legis Professionals. S’afegeix un nou article 13 sobre el visat, que 
entre d’altres coses defineix l’objecte de visat, que és comprovar almenys: 
 

- La identitat i habilitació professional de l’autor del treball 
- La correcció i integració formal de la documentació del treball professional 

d’acord amb la normativa aplicable al treball de que es tracti 
 
 
9.2. INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA 
 
- Definició 
 
L’informe d’idoneïtat tècnica te per objecte verificar que el projecte i la documentació 
tècnica d’obres compleixen els requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat 
que estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 
 
- Contingut 
 
Ha d’acreditar el compliment de les determinacions del Codi tècnic de l’edificació que 
han de ser comprovades en els procediments municipals d’intervenció, les condicions de 
seguretat, en especial en mataria de prevenció d’incendis, accessibilitat, habitabilitat, les 
disposicions adoptades per assolir els paràmetres d’ecoeficiència i, si així es preveu en 
la regulació de l’habilitació, les condicions exigides per la legislació sectorial en relació 
amb l’ús o l’activitat, i el compliment d’aspectes concrets de la normativa i el planejament 
urbanístics. 
 
 
9.3. CERTIFICAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL (CAP) 
 
- Definició 
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És un nou tipus de control col·legial creat pel COEIC amb l’objectiu de certificar les 
competències del professional que signa i la correctesa formal i la correctesa normativa 
dels treballs certificats. 
 
Un dels principals motius de la seva creació és la voluntat de molts professionals de 
sotmetre la seva documentació a un control voluntari de la documentació objecte de 
tràmit, així com la necessitat de mantenir sota control les condicions de cobertura de la 
pòlissa de RCP que el COEIC té concertada per a tots els seus col·legiats. 
 
- Contingut 
 
El certificat d’actuació professional certifica i garanteix a tercers (Administració, clients): 
 

 La competència del professional que signa el treball:  
o Està degudament qualificat pel treball que signa 
o No està inhabilitat 
o Disposa d’una cobertura de Responsabilitat Civil Professional 

 
 La qualitat del contingut del projecte: 

o Està redactat segons la normativa legal aplicable vigent segons relació DL 
Projectes. La podeu trobar a la nostra pàgina web ww.eic.cat, a l’apartat 
infoCentre, normativa, serveis de normativa. 

 
El certificat d’actuació professional és un servei creat per aquesta entitat i, per tant, pot 
anar-se ampliant a mesura que es detectin noves necessitats. 
 
El certificat d’actuació professional té valor afegit:  
 

 Per a l’enginyer col·legiat:  
o Li permet aportar garanties al seu client davant de possible intrusisme 
o Li permet aportar a l’Administració garanties de la qualitat del projecte 
o Li garanteix la cobertura de la RCP amb la pòlissa del COEIC amb una 

franquícia més baixa 
 

 Pel al client: 
o Li assegura la qualificació del professional, la no inhabilitació i la seva 

cobertura de responsabilitat civil professional 
o Li assegura la qualitat del projecte i del treball del professional 
o Compta amb una institució a la que pot recórrer davant de possibles 

conflictes 
 

 Per a l’Administració: 
o Li soluciona el problema de competències del professional, davant de la 

quantitat de noves titulacions i de titulats estrangers. Garantia de professional 
qualificat, no inhabilitat i amb cobertura de RCP 

o Li assegura la qualitat del projecte 
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ANNEX 1 
 
RELACIÓ DE TIPUS DE TREBALLS I DE TIPUS DE DOCUMENTS QUE HAN DE SER 
OBJECTE DEL CONTROL COL·LEGIAL 
 
A.1.1. VISAT 
 
- Visat obligatori 
 
Els treballs que obligatòriament s’han de visar queden recollits en el Reial Decret 
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori: 
 
Article 2. Visats obligatoris. Es obligatori obtenir el visat col·legial únicament sobre els 
treballs professionals següents: 
 
- Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo 

previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto 
de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 
 

- Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en 
el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo 
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto 
de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley. 

 
- Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, 

deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras 
de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 

 
- Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de 

acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable. 
 
- Proyecto de voladuras especiales previsto en el artículo 151 del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 
de abril. 

 
- Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una 

fábrica de explosivos, previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 del 
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

 
- Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales 

y de consumo de materias explosivas, previstos, respectivamente, en los artículos 
155 y 156 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 
16 de febrero. 

 
- Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos 

no integrados en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento 
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de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

 
- Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las secciones C) y D), 

previstos en los artículos 85 y 89 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. 

 
- Visat voluntari 
 
Pot ser objecte de visat voluntari qualsevol tipus de treball o document. 
 
 
A.1.2. INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA 
 
En aquests moments, el Col·legi d’Enginyers Industrials està habilitat com entitat 
acreditada per l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les 
obres 
 
 
A.1.3. CERTIFICAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL (CAP) 
 
Es recomana sol·licitar el certificat d’actuació professional de tots aquells treballs que 
han de ser objecte d’autorització administrativa, i que no requereixen visat obligatori, 
com són: 
 
- Projectes i direccions d’obres d’instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat 

industrial 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión 
Reglamento de equipos a presión 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
Reglamento de instalaciones frigoríficas 
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- Projectes i direccions d’obra de Construcció / Obra Civil / Urbanisme 

Abocadors  
Enderrocs d'edificis 
Edificis industrials, magatzems i altres edificis i oficines en edificis 
Reforma de locals 
Estructures 
Urbanitzacions 
Planificació urbanística 

 
- Projectes i direccions d’obra d’activitats industrials, comercials i de serveis 
 
També es recomana sol·licitar el certificació d’actuació professional d’altres tipus de 
documents com: 
 
- Estudis i informes sobre projectes ... subjectes a reglaments de seguretat o quan 

explícitament tractin informin (tractin) sobre la seguretat de les mateixes. 
 

- Treballs derivats de l’aplicació de legislació europea, i que acaben amb un 
autocertificat o declaració de conformitat a legislació i normes, i que acostuma a 
signar el responsable tècnic de l’empresa. Aquest responsable  pot ser un enginyer 
industrial o tècnic. Un exemple seria el Marcatge CE. 
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ANNEX 2. PREUS DELS DIFERENTS TIPUS DE CONTROL COL·LEGIAL 
 
VISATS 
 
Veure taules actualitzades a la nostra pàgina web.  
 
 
INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA 
 
Veure taules actualitzades a la nostra pàgina web.  
 
 
CERTIFICATS D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL (CAP) 
 
Veure taules actualitzades a la nostra pàgina web. 
 

http://www.eic.cat/exercir/control-collegial/costos
http://www.eic.cat/exercir/control-collegial/informe-idoneitat/idt-ajuntament-barcelona
http://www.eic.cat/exercir/control-collegial/costos

	_ 

