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Montse Teruel - Enginyers BCN

De: ENGINYERS BCN <ebcn=ebcn.cat@mail223.suw14.mcdlv.net> en nombre de ENGINYERS 
BCN <ebcn@ebcn.cat>

Enviado el: dimarts, 19 / setembre / 2017 12:48
Para: Montse Teruel - Enginyers BCN
Asunto: Adequació dels projectes a la normativa vigent

�

CONTACTE COMPARTEIX 
PER � � ��

19 DE SETEMBRE DE 2017�
�

COMUNICAT��

�

Adequació dels projectes a la normativa vigent

Benvolgut company, 
Benvolguda companya, 

Tal i com ja ha vingut informant el Col·legi a través del seu Servei de Buidatge Legislatiu, s’han produït 
canvis molt importants pel que fa a la legislació aplicable als treballs desenvolupats dins l’àmbit de 
l’enginyeria, (seguretat industrial, marcatge CE de productes de la construcció, etc). 

Una de les funcions principals que té encomanat el Visat, és la comprovació de la correcció i la integritat 
formal de la documentació del treball professional d’acord amb la normativa aplicable al treball del 
que es tracti.

Per aquest motiu, a continuació s’enumeren algunes de les normatives que són d’obligat compliment, que 
caldrà esmentar en els projectes o documents relacionats amb la matèria i on l’absència de justificació de la
mateixa generarà una incidència per part del Servei de Visat: 

Projectes elèctrics

Reglament (UE) 305/2011, de Productes de la Construcció, pels cables elèctrics 
[http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Construccion/27_RPC-reaccionFuego-REBT-marzo2017.pdf], 
es recorda que la DGMESI va publicar una nota d’aclariment sobre l’aplicació d’aquest Reglament
[https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf//cables_rcp_editora_127_680_1.pdf]

Projectes contra incendis

Reglament (UE) 305/2011, de Productes de la Construcció, per cables elèctrics en edificis industrials 
(RSCIEI) [http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Construccion/28_RPC-reaccionFuego-RSCIEI-
marzo2017.pdf]

RD 513/2017 pel qual s’aprova el RIPCI (entrarà en vigor a partir de desembre de 2017) 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf

Projectes d’Emmagatzematge de Productes Químics

RD 656/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (entrarà en vigor a 
partir de l’octubre de 2017, el Col·legi està preparant una Jornada que sortirà publicada en breu) 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf

Així mateix, aprofitem per fer un recordatori sobre normatives derogades que el Servei de Visats continua
detectant als projectes o documents que es presenten per visar: 
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- Decreto 2141/1961 Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocives y peligrosas 
- RD 1244/1979 Reglamento de Aparatos a Presión 
- RD 2429/1979- NBE CT 79 sobre condiciones térmicas en los edificios 
- RD 3275/1982 Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación
- NBE CA-88 Condiciones acústicas de los edificios 
- Llei 3/98 de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
- RD 1751/98 Reglament de instal·lacions térmicas en los edificios  
- NBE CPI 96 Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
- Llei 10/1990 sobre policia de espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics 
- Decret 363/2004, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del REBT 
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En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li 

informem que les seves dades personals formen part d'un fitxer titularitat d'ENGINYERS BCN amb l'objectiu de difondre activitats

i/o serveis oferts pel Col·legi, i remetre-li així informació de promocions, incloent l’enviament d'informació comercial per qualsevol 

mitjà. Així mateix, li comuniquem que si desitja cancel·lar les seves dades per tal de no rebre cap correu electrònic com aquest ho 

poden fer contactant amb comunicacio@ebcn.cat o al següent enllaç baixa de la llista      
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