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Montse Teruel - Enginyers BCN

De: ENGINYERS BCN <ebcn=ebcn.cat@mail107.sea91.rsgsv.net> en nombre de ENGINYERS 
BCN <ebcn@ebcn.cat>

Enviado el: dimecres, 11 / abril / 2018 12:10
Para: Montse Teruel - Enginyers BCN
Asunto: Buidatge d'arxius a Tecnovisat

�

CONTACTE COMPARTEIX 
PER � � ��

11 DE ABRIL DE 2018�
�

COMUNICAT��

�

Buidatge d'arxius a Tecnovisat

Benvolgut company, 
Benvolguda companya, 

Recordem que el Col·legi procedirà a fer un buidatge dels arxius (PDF’s) corresponents als visats o 
registres realitzats durant els anys 2011, 2012, 2013 2014 i 2015. Aquests arxius (PDF’s) 
s’emmagatzemaran en discos durs que el Col·legi guardarà en custòdia. És per això que deixaran d’estar 
disponibles a la plataforma Tecnovisat. Es mantindran arxius els corresponents als anys 2016, 2017 i 2018.

Aquest buidatge es durà a terme el proper dissabte 14 d’abril. Per aquest motiu Tecnovisat no estarà 
operatiu des de les 23.59h de divendres 13 d’abril fins dilluns dia 16 d’abril a les 09.00h. 

Us recomanem que si no us heu guardat una còpia d’algun visat o registre ho feu abans del dia 14 
d’abril.

Així mateix, volem recordar que el control col·legial (visat o registre de verificació documental) atorga 
una sèrie de garanties addicionals en l’exercici professional, com són l’acreditació de la identitat de l’autor 
del treball, la seva habilitació professional i que el treball signat està dintre del perímetre d’actuació de 
l’enginyeria tècnica industrial o dels enginyers graduats, així com que es disposa d’una pòlissa de 
responsabilitat civil professional. 

El control col·legial, a més, evita l’intrusisme professional, i garanteix que el treball s’ha fet una data 
concreta i que hi ha un control de la correcció i integritat de la documentació del treball per part d’un 
col·legi professional. 

Adjuntem l’article publicat a la revista Theknos en relació a la pòlissa de responsabilitat civil professional i el
control col·legial. 

Cordialment,  

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 
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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 a l'enllaç o contactant amb 
ENGINYERS BCN.
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