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NORMES DE VISAT 

Aprovats per l’Assemblea General Ordinària del Col·legi de Catalunya celebrada el 13 de maig de 2017. 

  

  

  

PROCEDIMENT:  

  

- El Col·legi disposa de dos procediments per visar els treballs professionals. El format telemàtic i 

el format paper. 

 

Per visar telemàticament s’haurà de pujar a la plataforma l’arxiu de tots els treballs professionals 

que es presentin a visar, a fi de procedir a la seva revisió per part del Secretari Tècnic o persona 

designada de la demarcació. El document en pdf. quedarà segellat i bloquejat sense possibilitats 

de vulneració.  

  

No es visarà cap treball sense la complementació de la fitxa de visat.  

 

En el cas que el Secretari Tècnic observés que no s’adequa als  requisits d’obligat compliment, els 

quals us trametem amb full adjunt, es comunicarà al col·legiat per correu electrònic o trucada 

telefònica i  a través del quadre d’observacions disponible a la Plataforma de Visats del Col·legi 

que el seu treball presenta incorreccions.  

  

L’avís es farà perquè procedeixi a la seva esmena.  

   

Un cop s’hagi comprovat que està correctament redactat, tenint en compte els requisits d’obligat 

compliment, s’avisarà al col·legiat per correu electrònic que disposa del treball visat a la 

Plataforma de Visats del Col·legi.  

 

Per visar en format paper, s’haurà de dipositar a la Secretaria del Col·legi una còpia de tots els 

treballs professionals que es presentin a visar, per un termini d'un mes, a fi de procedir a la seva 

revisió per part del Secretari Tècnic o persona designada de la demarcació. En la còpia se 

segellaran totes les pàgines i plànols per tal que no es puguin falsificar les dades d'aquesta. 

  

No es visarà cap treball sense la complementació i firma de la fitxa de visat.  

  

En el cas que el Secretari Tècnic observés que no s’adequa als  requisits d’obligat compliment, els 

quals us trametem amb full adjunt, es comunicarà al col·legiat que el seu treball presenta 

incorreccions. 

  

L’avís es farà perquè procedeixi a la seva esmena, i també se li comunicarà que el proper treball 

que presenti a visar no es podrà visar al moment, sinó que es procedirà primerament a la seva 

revisió per part del Secretari Tècnic.  
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Un cop s’hagi comprovat que està correctament redactat, tenint en compte els requisits d’obligat 

compliment, se l’avisarà (al col·legiat) per tal que passi a recollir per Secretaria el seu treball 

degudament visat.  

 

- Seran normes de referència per la redacció de projectes les normes publicades pel Consejo de 

Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Espanya, (sempre i quan no hi hagi normativa 

posterior no contemplada tan sigui estatal, autonòmica com pròpia).  

 

- Es podrà visar el Full d’assumeix de tot aquell projecte constructiu que no sigui necessari el seu 

visat (projectes de construccions senzilles tècnicament i d’escassa entitat constructiva), sempre i 

quan el col·legiat mostri una petita memòria valorada del projecte del qual assumeix la direcció 

d’obra. 

 

- Es podran visar tots aquells projectes executius de construcció de piscines que formin part d’un 

entorn enjardinat o d’un projecte d’enjardinament. 

 

- Sempre que un col·legiat ho demani, podrà pagar una part del certificat final d’obra, en el moment 

de visar l’assumeix de direcció d’obra. 

 

- Sempre que un col·legiat demani modificar un error de poca importància d’un projecte que ja està 

visat (petita errada en algun plànol, per exemple) se li podrà canviar algun full del projecte, però, 

guardant el pdf. vell. 

 

- Per poder visar qualsevol treball, serà imprescindible disposar d’assegurança de responsabilitat 

civil. (article 9 del projecte de llei d'Exercici de Professions Titulades i de Col·legis Professionals de 9 de setembre 

de 2006). I, s’estableix un mínim de 300.000 € de cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil 

per tots aquells col·legiats que visin projectes d’obra, instal·lacions i activitats.  
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REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT EN L’ELABORACIÓ DE TREBALLS 

PROFESSIONALS DE PROJECTES EXECUTIUS  

  

   

 

El visat comprèn, la comprovació, entre altres, dels següents requisits:  

   

 

A) IDENTITAT I HABILITACIÓ DE L’ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA O ENGINYER TÈCNIC 

FORESTAL AUTOR DEL TREBALL:  

  

• A la portada del treball ha de constar el NOM de l’autor del projecte, la titulació i el número de 

col·legiat i del Col·legi que es tracti.  

• Igualment a la portada figurarà la DATA de redacció del treball (mes i any).  

• Ha de presentar-se SIGNAT amb signatura original (no fotocòpia) de les següents parts:  

  

1. Memòria   

- Memòria descriptiva  

- Memòria constructiva  

- Compliment del Codi Tècnic (En forma del quadre)  

- Annexos  

*Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (...)  

  

2. Plànols  

3. Plec de condicions  

4. Pressupost  

  

Forma de signatura:  

   Municipi, mes i any  

  L’ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA, O, L’ENGINYER TÈCNIC FORESTAL 

  

   Nom i Cognoms  

 Número de col·legiat del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya  

  

Cal remarcar que la signatura sense que hi figuri el nom no és acceptable.  

 

Cada professional serà competent per als treballs professionals que la seva titulació el permeti 

signar. 
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B) LA CORRECCIÓ I INTEGRITAT FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE 

TREBALL  

  

• Totes les còpies seran idèntiques i completes.  

• Els treballs s’hauran de presentar degudament enquadernats  

• No es podran apreciar esmenes (típex, plànols superposats i empegats, esborranys, rectificacions 

a mà, etc.)  

 

La portada ha de presentar les següents dades:  

• Títol concret  

• Localitat i comarca on es realitza el treball  

• Nom del client o promotor  

• Nom de l’autor  

• Mes i any de redacció  

 

Requisits documentals per a projectes: 

• Existència dels quatre documents (si existeix obra nova). 

- Memòria* 

- Plànols  

- Plec de condicions 

- Pressupost 

 

* Existència de documentació annexa segons la tipologia de projecte (càlculs constructius, càlculs de 

càrrega de foc, càlculs de climatització, estudi d’impacte paisatgístic, etc.). 

 

Altres requisits: 

• Existència del quadre tècnic del CTE corresponent. 

• Existència de la fitxa de residus de la construcció. 

• Si hi ha obra nova, haurà de comptar amb l’existència de l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.  

• En cas de projectes en sol no urbanitzable, el treball haurà d’incloure l’Estudi d’impacte 

paisatgístic.  

• No hi figuraran plànols en blanc.  

• No hi figuraran plànols sense caràtula o amb la caràtula en full a part.  

• No es demanaran els càlculs constructius dels elements o mòduls prefabricats inclosos en els 

projectes executius. Perquè la garantia la dóna el fabricant. 

• Junt amb el treball s'haurà de complimentar la fitxa de visat signada pel col·legiat, tant per els 

treballs visats digitalment com per als treballs en format paper. La fitxa s’adjuntarà en tots els 

treballs que es portin a visar, ja sigui per un full d’assumeix, un certificat final, un annex...a 

excepció que es visi en el mateix moment que el projecte, on s’inclourà a la mateixa fitxa que el 

projecte.  
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C) CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ: PER TAL DE VISAR EL CERTIFICAT FINAL D’OBRA, DE 

DIRECCIONS D’OBRA SOBRE PROJECTE, CALDRÀ PRESENTAR LA SEGÜENT 

DOCUMENTACIÓ. 

  

• El llibre d’ordres i assistències d’acord amb el previst en el Decret 461/1971, d’11 de març.  

• El llibre d’incidències en matèria de seguretat i salut, d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 

24 d’octubre (en el cas que el coordinador sigui col·legiat)  

  En el cas que el coordinador sigui d’un altre col·legi professional còpia del full d’assumeix de  

 coordinació.   

• La llicència d’obres  

• Les modificacions de projecte degudament autoritzades pel director de l’obra   

• El certificat final d’obra  

 

És responsabilitat del director de l’obra el què el contractista demani l’obertura del centre de treball, així 

com altres autoritzacions administratives. 

  

No es visarà el certificat final d’obra a cap tècnic que no hagi assumit la direcció d’obra amb anterioritat 

amb l’única excepció que la llicència d’obres sigui anterior a 28 de març de 2007.  

  

Totes les obres d’edificació, d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter 

públic, es desenvolupin en una sola planta i tinguin un pressupost d’execució material igual o inferior a 

12000 € (sense IVA) estaran exemptes de complir el Codi Tècnic de l’Edificació.  

  

  

 

D) EL COMPLIMENT DE TOTES LES NORMES, LEGALS O COL·LEGIALS, SOBRE 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:  

 

• La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Modificada per el Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic (en projectes  públics) 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887-C.pdf 

 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’Edificació 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567 

Modificada, entre altres, per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació 

urbanes, per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats 

asseguradores i reasseguradores, 

 

 Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567
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http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546

114 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=600

710 

 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament sobre la protecció de la legalitat 

urbanística. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&do

cumentId=662186&language=ca_ES 

 

  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402

274 

 

• RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, on es descriuen els 

continguts obligatoris dels projectes d’edificació i  a la normativa de càlculs constructius a aplicar. 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte 

 

• RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MA

SORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/ 

 

• La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

derogada la Llei 3/1998, de 27 de febrer.  

En alguns aspectes modificada, entre altres lleis, per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de 

promoció de l’activitat econòmica (PAE). Per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 

financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Per 

la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 

i per la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

Totes les modificacions estan incloses en el text consolidat de la llei. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=503

653 

http://www.aias.es/JornadasTecnicas-ponencias-pdf/2015-

SESSIO%20INFORMATIVA%20MODIFICACIONS%20AUTORITZACIO%20AMBIENTAL

/Llei-20-2009-consolidada-14-03-2015.pdf 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sosten

ible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_l

lei_20.2009/documents/Activitats_RDL_1_2016.pdf 

 

• La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699

070 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=600710
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=600710
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662186&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662186&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402274
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=402274
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=503653
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=503653
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_llei_20.2009/documents/Activitats_RDL_1_2016.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_llei_20.2009/documents/Activitats_RDL_1_2016.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/la_llei_de_prev_i_control_amb_dact/llei_20.2009_pcaa/la_llei_20.2009/documents/Activitats_RDL_1_2016.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699070
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=699070
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Modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades 

i sobre emissions de diòxid de carboni. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf 

 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=547998&action=f

itxa 

 RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en 

els establiments industrials. http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21216 

 

• RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379 

RD 1627/1997 de Seguretat i Salut en Obres de construcció.  

▪ Article 1/: no es visaran projectes d’execució d’obres, que no continguin estudi o 

estudi bàsic de seguretat.  

 

• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge de 

Catalunya. http://fjip-ntj.org/es/ 

 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_e

n_materia_de_residus/decret_89_2010.pdf 

 

• RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició.  https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2486-consolidado.pdf 

 

• I compliment de tota la normativa d’àmbit estatal, autonòmic i local que sigui d’aplicació segons 

el motiu del projecte.  

 

 (Actualització dels enllaços referenciats, el 2 de maig de 2017) 

 

  

E) L’OBSERVANÇA DE LA NORMATIVA, PROFESSIONAL I COL·LEGIAL, APLICABLE AL 

TREBALL DE QUÈ ES TRACTI (ERRADES MÉS COMUNES).  

  

• No basar el contingut del projecte en normativa derogada  

• Normes de Visat.  

Memòria sense especificar:  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=547998&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=547998&action=fitxa
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21216
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
http://fjip-ntj.org/es/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_89_2010.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_89_2010.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2486-consolidado.pdf
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- Objectius  

- Localització  

- Promotor, projectista, altres tècnics  

- Pressupost d’execució material i/o per contracta en xifres i números al final de la 

memòria  

Plànols  

 

Plecs de Condicions:  

- Plec de condicions tècniques generals (normes, responsabilitats, terminis, garanties)  

- Plec de condicions tècniques particulars (descripció de l’obra, materials, normes, 

mesuraments, valoracions, abonaments, garantia, proves de les diferents unitats d’obra)  

Amidaments  

Pressupost:  

- Unitats d’obra mal definides  

- No esmentar el pressupost general d’execució material o el de contracta  

correctament, amb lletres i xifres al final.   

  

 

 

No es podrà visar cap treball sense el compliment d'aquestes Normes.  

  

Aquestes normes seran d'aplicació a partir de l'entrada en vigor de l'actualització dels drets de 

visat, el 13 de Maig de 2017.  

  

  

  

Barcelona, a 13 de maig de 2017  

  


