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Montse Teruel - Enginyers BCN

De: ENGINYERS BCN <ebcn=ebcn.cat@mail216.atl61.mcsv.net> en nombre de ENGINYERS BCN 
<ebcn@ebcn.cat>

Enviado el: dilluns, 3 / juliol / 2017 13:22
Para: Montse Teruel - Enginyers BCN
Asunto: Eliminació del visat i l’RVD en suport paper

�

CONTACTE COMPARTEIX 
PER � � ��

03 DE JULIOL DE 2017�
�

COMUNICAT��

�

Eliminació del visat i l’RVD en suport paper

Benvolgut company, 
Benvolguda companya, 

L’entrada en vigor de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, obliga a relacionar-se electrònicament amb les administracions a les persones 
que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als 
tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de la seva activitat 
professional. En aquest sentit, els col·legis professionals i les persones col·legiades estan subjectes a la Llei 
39/2015 en els termes legals (art. 2.4 i art. 14.2, lletra c, respectivament). 
És per això que us hem de comunicar que la tramitació de visats o registres de verificació documental 
(RVD) en suport paper deixarà d’existir a partir del proper 18/09/2017, ja que des de l’any 2002, el 
nostre Col·legi ofereix el servei de visat per Internet (Tecnovisat) convertint-lo en un mitjà de tramitació de 
control de documentació consolidat i utilitzat per la majoria dels col·legiats. 

A partir de la citada data, no es podrà fer cap control col·legial (Visat o RVD) de documentació en 
suport paper.

El control col·legiat mitjançant Tecnovisat es podrà fer directament des del vostre despatx professional o 
bé, a la seu del Col·legi, aportant la documentació en suport informàtic. Tots els documents (memòria, 
pressupost, plànols, certificats, etc) hauran d’estar generats en format PDF i signats digitalment.

Tots aquells col·legiats que necessitin ajuda per tal de poder adaptar-se a aquest sistema de tramitació 
comptaran amb el personal del Servei de visat del Col·legi, que restarà a la seva disposició per resoldre els 
dubtes que es puguin presentar (generació de documents en format PDF, obtenció de la signatura digital, 
signatura digital dels documents, utilització de la plataforma Tecnovisat, etc). 

L’acompanyament per aquells col·legiats que acostumen a fer ús del Servei de Visat en suport paper, tindrà 
un termini de 2 mesos a partir de la supressió del Servei de Visat en suport paper. En el cas de no tenir 
signatura digital en el moment de visar de forma presencial, el Col·legi podrà facilitar una signatura digital 
de Firmaprofesional al cost establert per aquest servei. 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, us podeu posar en contacte amb el Servei de visat del Col·legi. 

Dades complementàries: 

1) Referència de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que estableix en el seu article 14.2 el següent: 
Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques 
2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions 
públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents: 
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c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als 
tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat 
professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors 
de la propietat i mercantils. 
Per tant, la tramitació d’expedients a les administracions públiques s’ha de fer a través de 
mitjans electrònics.

2) Recordem que les signatures digitals acceptades a Tecnovisat són: 
- IdCAT https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
- DNI electrònic http://www.dnielectronico.es
- Firmaprofesional https://www.firmaprofesional.com/esp/
Idcat és gratuït i el podeu sol·licitar via web. En 2-3 dies el podeu tenir operatiu. 

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 a l'enllaç o contactant amb 
ENGINYERS BCN.
�


