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Montse Teruel - Enginyers BCN

De: ENGINYERS BCN [ebcn=ebcn.cat@mail23.suw15.mcsv.net] en nombre de 
ENGINYERS BCN [ebcn@ebcn.cat]

Enviado el: dilluns, 19 / setembre / 2016 18:05
Para: Montse Teruel - Enginyers BCN
Asunto: Documentació gràfica del certificat de declaració responsable segons Llei 16/2015

CONTACTE COMPARTEIX 
PER

19 DE SETEMBRE DE 2016

CIRCULAR

Documentació gràfica del certificat de declaració responsable segons Llei 
16/2015

Benvolgut company, 
Benvolguda companya, 

Us informem que s’ha creat una nova incidència al Servei de Visats en relació al visat o registre de verificació 
documental del certificat tècnic, necessari per poder iniciar activitats en règim de declaració responsable. 
Aquesta nova incidència està relacionada amb la documentació gràfica. 

El model de certificat publicat pel Canal Empresa, en el seu punt 5, indica: 

5. Documentació a adjuntar
El tècnic competent ha d’adjuntar al certificat tècnic còpia de tots els documents que s’han utilitzat per tal 
d’emetre’l i el croquis de
cada planta, i també, si es fa necessària per suportar també l’actuació professional duta a terme, la informació 
gràfica que hagi hagut
d’utilitzar (fotografies, plànols, etc.).
Aquesta documentació restarà sempre disponible per poder ser examinada en cas d'inspecció

És per aquest motiu que us comuniquem que, per poder visar o registrar aquests document, es controlarà 
l’aportació de la documentació gràfica corresponent. En cas de no aportar aquesta documentació, es 
comunicarà la incidència corresponent. 

El fet d’afegir la documentació gràfica al certificat i sotmetre-ho al corresponent control col·legial, aporta 
seguretat jurídica al tècnic certificador, donat que permet demostrar que en el moment temporal en el 
qual es va emetre aquell certificat, les característiques tècniques i geomètriques de l’establiment, es 
corresponien amb la documentació gràfica annexa al propi certificat. 

Així mateix i amb aquesta mateixa finalitat, el propi certificat admet la possibilitat d’annexar qualsevol altre 
documentació que es consideri necessària per part del tècnic certificador per tal de corroborar les dades 
recollides al certificat. 

Recordem que l’àmbit d’aplicació i ús d’aquest formulari ve regulat per dos articles de la Llei 16/2015: 

- Article 13 de la Llei 16/2015, sobre els règims d’intervenció aplicables a les activitats innòcues i les de baix 
risc. 
...
a) Les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la 
persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici d’una
determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la 
seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de 
l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el 
compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.
...

Article 21 de la Llei 16/2015, de modificació de l’article 20 de la Llei 3/2010. 
... 
3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb llur regulació específica
o d’acord amb la Llei 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, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no 
requereixen la verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur 
posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un 
certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques 
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exigibles a l’establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i ha
d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb el 
Departament de Serveis Tècnics del Col·legi.

Pujar

Col·legi d'Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona
Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona 
Tel.: 934 96 14 20 - Fax: 932 15 20 81 
ebcn@ebcn.cat
Mapa de situació

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 ENGINYERS BCN.
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