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Novetats a la pòlissa de responsabilitat civil professional  

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, les condicions 
de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional que el CETIB té contractada amb Zurich, i a la que els col·legiats 
estan adherits, han sofert diferents modificacions sempre amb la finalitat d’obtenir condicions més avantatjoses 
per als col·legiats. 
  
De les darreres negociacions amb la companyia asseguradora, el CETIB ha aconseguit millorar l’abast de l’objecte 
de l’assegurança sense que això impliqui cap repercussió del preu de la prima de la pòlissa. 
  
Així doncs, la pòlissa de responsabilitat civil professional garanteix a l’assegurat l’import de les indemnitzacions 
que vingués civilment obligat a pagar per danys personals, danys materials, perjudicis que de l’anterior es derivin 
i pels danys patrimonials primaris causats a tercer, com a conseqüència del treballs professionals següents: 
  
- Treballs professionals visats regulats al Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
  
- Treballs professionals visats voluntàriament a petició del client. 
  
- Treballs professionals que han de ser objecte de comprovació documental o sobre el compliment de la normativa 
aplicable en virtut d’un conveni o contracte subscrit entre una Administració Pública i el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona. 
  
- Treballs professionals no subjectes a visat col·legial obligatori que hagin estat supervisats pel Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona mitjançant certificat o document acreditatiu dels paràmetres que 
aquest estableixi per a la seva emissió: Registre de Verificació Documental (RVD) 
  
- Tota activitat que no requerís visat amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 1000/2010, excepte la 
projecció/disseny, la direcció facultativa i la certificació dels següents treballs professionals, que exigiran control 
col·legial mitjançant visat o registre de verificació documental (RVD), relatius a: 
  
1. Obertures d’activitats o establiments. 
  
2. Espectacles públics o d’activitats recreatives. 
  
3. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
  
4. Prevenció i control ambiental de les activitats. 
  
5. Estudis de seguretat i salut. 
  
6. Coordinació de seguretat i salut. 
  
7. Obres no subjectes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
  
8. Instal·lacions en matèria de seguretat industrial. 
  
És per això que els informes, taxacions, valoracions, peritatges, així com l’assessorament tècnic quedaran coberts 
sense la obligatorietat del control col·legial, atès que no existia una normativa específica que els obligués a visar 
amb anterioritat al RD 1000/2010. 
  
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, us pots posar-se en contacte amb el Col·legi. 
  
 
 


