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Treballs que han de ser objectes del Certificat d’Actuació Professional per 

baixar la franquícia de la pòlissa de Responsabilitat Civil del COEIC 

 

Hauran de ser objecte de Certificat d’Actuació Professional tots aquells treballs que 

han de ser objecte d’autorització administrativa, 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. 

 

Projectes i direccions d’obra de Construcció / Obra Civil / Urbanisme 

 

•  Edificis industrials, magatzems i altres edificis i oficines en edificis: sempre 

que no es corresponguin amb l’especificat a l’article 2.1. de la LOE. En 

aquest cas serien treballs de visat obligatori) 

•  Enderrocs d'edificis (sempre que no es corresponguin amb l’especificat a 

l’article 2.1. de la LOE. En aquest cas serien treballs de visat obligatori) 

•  Reforma de locals. 

•  Estructures. 

•  Urbanitzacions. 

•  Planificació urbanística. 

•  Abocadors. 

 

Projectes i direccions d’obra d’activitats industrials, comercials i de serveis 



 
 

També hauran de ser objecte de Certificat d’Actuació Professional 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. 

•  Informes tècnics per a l’Administració local signats per enginyers externs 

(no funcionaris ni contractats). 

•  Dictàmens pericials. 

•  Estudis tècnics de reformes de vehicles. 

•  Coordinació de Seguretat i Salut. 

  
Des del COEIC també recomanem certificar qualsevol actuació professional de 

l’enginyer, com per exemple: 

 

•  Treballs derivats de l’aplicació de legislació europea, i que acaben amb un 

auto certificat 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. Un exemple seria el Marcatge CE. 

 

•  Comunicació d’encàrrecs professionals o d’inici d’activitat: des del COEIC 

aconsellem registrar i certificar l’inici de totes aquelles actuacions 

professionals que no requereixen ser documentades en fase prèvia amb 

l’objectiu de poder obtenir el millor suport davant possibles incidents futurs. 
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