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CERTIFICAT DE VISAT COL·LEGIAL 
 
(Certificat de Visat de treball professional, de conformitat amb 
allò establert en la  Llei estatal 2/1974 de Col·legis 
Professionals, modificada per la Llei 25/2009, i en el Reial 
Decret 1000/2010) 
 
 
 
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), 
en relació amb el treball professional a què fa referència aquest document,   
 
CERTIFICA: 
 
Que s’ha comprovat la identitat i habilitació professional del/s autor/s del treball, que compren 
l’acreditació de la seva titulació, la seva col·legiació, i l’absència de circumstàncies d’inhabilitació 
professional i d’incompatibilitats legals registrades. 
 
Que s’ha comprovat la correcció i integritat formal de la documentació del treball professional, en 
els termes que figuren a l’article 13.2. de la Llei estatal de Col·legis Professionals vigent (LCP).  
 
 
TREBALL PROFESSIONAL OBJECTE DEL VISAT COL·LEGIAL: 
- Autor/s principals del treball:   

Nom i cognoms, titulació, col·legi professional d’adscripció, núm. col·legiat 

 
 
 
- Altres Autor/s del treball:   

Nom i cognoms, titulació, col·legi professional d’adscripció, núm. col·legiat 

 
 
 
- Descripció del treball professional  
 
 
 
- Emplaçament: 
 
 
RELACIÓ DE DOCUMENTS OBJECTE DEL VISAT: 

Nom del document  núm. Referència   núm. Visat    data Visat 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES LEGALS 
El Col·legi  respondrà subsidiàriament dels danys dels quals resulti responsable el/els autor/s del treball professional, 
sempre que tinguin el seu origen en defectes que haguessin hagut de ser posats de manifest al visar-se el treball  i que 
guardin relació directa amb els elements objecte del visat (article 13.3. LCP) 
Les comprovacions objecte d’aquest visat s’han efectuat a partir de les dades que consten en l’arxiu del CAATEEB o en 
els registres públics de col·legiats de l’organització col·legial corresponent (Finestreta Única), en la data en què s’emet 
aquest certificat. Els extrems objecte del visat són els que es contemplen en l’article 13.2. de la LCP. El visat en cap cas 
compren els honoraris ni la resta de condicions contractuals de l’encàrrec professional, la determinació de les quals 
queda subjecta al lliure acord entre les parts, i tampoc compren el control tècnic dels elements facultatius del treball 
professional. 
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