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REGLAMENT DE VISAT COL·LEGIAL 

 

Introducció. 

 

El visat és un acte col·legial de control de l'activitat professional de seus col·legiats. 

 

L'article 5q) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals atribueix a aquestes 

corporacions la funció de "visar els treballs professionals dels col·legiats, quan així s'estableixi 

expressament als seus Estatuts generals". 

 

L’article 39 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels 

col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya atribueix a aquestes corporacions la funció 

de “Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades en els termes i amb els efectes 

que estableix la normativa corresponent”. 

 

La jurisprudència assenyala que el visat no és només un segellat de la documentació 

que es plasma un treball professional, sinó que suposa l'acreditació col·legial de: 

 

. la identitat i habilitació de l'autor (per exemple manca de sanció disciplinària), 

. la correcció i integritat formal, així com l'aparença de viabilitat legal del treball, i 

. el compliment de les normes col·legials per l'autor (per exemple, inexistència 

d'incompatibilitats). 

 

Així doncs, el Visat Col·legial es converteix en un instrument de control de la condició de 

col·legiat de l'autor del projecte i de la seva capacitat tècnica corporativa, legal i deontològica, 

així com de vigilància del règim d'incompatibilitats i de l'aparença de correcció legal del 

projecte a visar. Per tant, el visat col·legial no té cap funció de control de la qualitat dels 

treballs professionals. 

 

A més d'aquests aspectes formals, el Visat Col·legial també té altres funcions, com són: 

 

. evitar que el treball professional estigui subjecte exclusivament als interessos del client, i 

. evitar que el treball professional pugui ser susceptible de ser modificat a posteriori per 

interessos aliens als seus objectius 

. garantir al col·legiat l'existència d'una còpia del seu treball professional als arxius col·legials, 

en el supòsit d'esgarriament dels arxius d'aquell.  

 

Marc legal 

 

Article 1 

Aquest Reglament és d'aplicació als Estudis previs, Estudis, Plans, Avantprojectes, Projectes, 

Informes i altres treballs professionals l'àmbit d'aplicació del qual queda recollit a l'article 15, 

sobre les funcions de la professió, dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. 

 

Article 2 

Aquest Reglament és d'aplicació a l’àmbit territorial de Catalunya. 
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Article 3 

Els documents a visar comprenen tots i cada un dels apartats que siguin preceptius en la seva 

matèria. 

 

L'import del Visat Col·legial està vinculat als honoraris professionals. 

  

Opcionalment, el/la biòleg/loga podrà establir la seva relació contractual amb el client a través 

del contracte de Serveis Professionals inclòs a l'Annex 1. 

 

Queden exclosos del tràmit de visat els Avantprojectes i aquells Estudis, Tempteigs i Informes 

sobre la possibilitat de realització i bases d'un projecte. 

 

La documentació a presentar per al visat dels treballs professionals enumerats en aquest article 

s'ajustarà a l'establert als articles 7 a 13 d'aquest Reglament. 

 

Si l'índole i matèria del projecte no exigeix la redacció de tots els documents enumerats es 

justificarà succintament la seva absència i es respectessin tots i cada un dels altres requisits 

exigits. 

 

En el cas que el/la biòleg/loga no rebi cap remuneració per l'acompliment dels treballs 

professionals recollits en aquest article, l'haurà d'acreditar amb un certificat firmat pel 

destinatari del treball i pel mateix.  

 

Obligació del visat 

 

Article 4 

Els treballs professionals compresos a l'article 3 d'aquest Reglament i destinats a qualssevol 

administració pública per a l'obtenció d'informes, aprovacions, adjudicacions, concessions, 

autoritzacions permisos o llicències, han de ser sotmesos pels seus col·legiats autors al tràmit 

de visat col·legial quan l'administració pública receptora estableixi la condició obligatòria que 

els mateixos siguin avalats per la firma de biòleg/loga o tècnic competent o expressament 

declari la necessitat de visat col·legial en els esmentats treballs. En cas de treballs realitzats per 

a terceres persones que tinguin la condició de clients i siguin destinataris finals dels treballs 

professionals sense que aquests intervinguin en cap procés vinculat a l'obtenció d'informes, 

aprovacions, adjudicacions, concessions, autoritzacions, permisos o llicències d'administracions 

públiques, la utilització de visat col·legial serà voluntària per al col·legiat signant del treball. 

 

Article 5 

Estan subjectes al visat col·legial tots els treballs que hagi realitzat un/a biòleg/loga dins de 

l'exercici de la seva professió, fins i tot quan aquest sigui coautor del mateix junt amb altres 

professionals d'altres titulacions o hagi intervingut parcialment en la seva elaboració. 

 

Article 6 

Queden exempts del Visat Col·legial els treballs realitzats per col·legiats en exercici dels 

deures dels seus càrrecs de personal al servei de qualssevol administració pública. 

 

Així mateix, també queden exempts del Visat Col·legial els treballs que estiguin vinculats a 

l'elaboració del pressupost, previ a l'encàrrec formal del treball professional. 
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Igualment, queden exemptes de col·legial visat totes aquelles analítiques els resultats de les 

quals no formin part d'un estudi, informe o projecte. 

 

Definició i contingut dels treballs que requereixen visat col·legial. 

 

Article 7 

Els documents que requereixen visat, recollits a l'Article 3 del present Reglament, comprendran 

tots i cada un dels apartats que siguin preceptius en la seva matèria. 

 

Article 8. Estudis previs i avantprojectes. 

S'entén per estudi previ o avantprojecte el document que fa referència a una determinada 

matèria on es valorarà la necessitat o viabilitat d'un estudi o projecte posterior. Constarà, com a 

últim, d'una memòria, de documentació justificativa i d'unes conclusions. Opcionalment, es 

podran explicitar els costos aproximats de l'estudi o projecte posterior.  

 

Els estudis previs o avantprojectes inclouran a la portada, de forma indeleble, els següents 

conceptes: 

 

. Títol concís i complet. 

. Localització. 

. Nom del client. 

. Nom de l'autor, sota el rètol "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia" segons correspongui. 

. Núm de col·legiat. 

. Data (mes i any). 

. En cas de Biòleg/loga al servei d'Empresa, nom d'aquesta. 

 

Els esmentats documents, a la seva última pàgina, hauran de portar la data i firma de l'autor, 

amb peu de firma, sota el títol de "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia", deixant un espai per 

al segell del Visat Col·legial. 

 

Article 9. Plans. 

S'entén per pla el document que recull el desenvolupament ordenat d'una activitat a realitzar. 

Constarà, com a mínim, d'una memòria que contempli l'ordenació de les esmentades activitats, 

de documentació justificativa i d'unes conclusions. 

 

Els plans inclouran a la portada, doni forma indeleble, els següents conceptes: 

 

. Títol concís i complet. 

. Localització. 

. Nom del client. 

. Nom de l'autor, sota el rètol "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia", segons correspongui. 

. Núm de col·legiat. 

. Data (mes i any). 

. En cas de Biòleg/loga al servei d'Empresa, nom d'aquesta. 

 

Els esmentats documents, a la seva última pàgina, hauran de portar la data i firma de l'autor, 

amb peu de firma, sota el títol de Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia deixant un espai per al 

segell del Visat Col·legial. 
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Article 10. Informes 

S'entén per informe el document que fa referència a l'estat o situació d'alguna matèria i de les 

possibles determinacions a realitzar. Constarà, com a mínim, del motiu de la sol·licitud, dels 

antecedents, de les consideracions tècniques pertinents i de les conclusions o dictamen que es 

derivi. Als annexos es recolliran tota documentació justificativa addicional que s'entengui 

necessària.  

 

Els informes inclouran a la portada, de forma indeleble, els següents conceptes: 

 

. Títol concís i complet. 

. Localització. 

. Nom del client. 

. Nom de l'autor, sota el rètol "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia", segons correspongui. 

. Núm. de col·legiat. 

. Data (mes i any). 

. En cas de Biòleg/loga al servei d'Empresa, nom d'aquesta. 

 

Els esmentats documents, a la seva última pàgina, hauran de portar la data i firma de l'autor, 

amb peu de firma, sota el títol de "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia" deixant un espai per al 

segell del Visat Col·legial. 

 

Article 11. Estudis. 

S'entén per estudi el document que fa referència al treball científic-tècnic que es realitza per 

aprofundir en una determinada matèria. Constarà, com a mínim, d'una memòria, de la 

documentació justificativa i d'unes conclusions. 

 

Els estudis inclouran a la portada, de forma indeleble, els següents conceptes: 

 

. Títol concís i complet. 

. Localització. 

. Nom del client. 

. Nom de l'autor, sota el rètol "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia", segons correspongui. 

. Núm. de col·legiat. 

. Data (mes i any). 

. En cas de Biòleg/loga al servei d'Empresa, nom d'aquesta. 

 

Els esmentats documents, a la seva última pàgina, hauran de portar la data i firma de l'autor, 

amb peu de firma, sota el títol "Biòleg/loga" o "Doctor/a en Biologia" deixant un espai per al 

segell del Visat Col·legial. 

 

Article 12. Memòria 

La memòria és una descripció de les necessitats a satisfer i haurà de considerar els següents 

aspectes de forma orientativa: 

 

. Contindrà el nom i circumstàncies del client i del destí que aquest pretén donar al projecte i 

condicionants imposats pel mateix. 

. Descripció de la naturalesa del projecte i del seu emplaçament. 

. Definició de necessitats. 
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. Estudi d'alternatives i justificacions de la solució adoptada en els seus aspectes tècnics, 

econòmics i legals, especificant les disposicions oficials que regulen les matèries objecte del 

projecte.  

. S'indicaran les dades prèvies, mètodes de càlcul, nivells de control previstos, assaigs efectuats, 

etc., els detalls del qual i desenvolupament s'inclouran en annexos separats, en el seu cas. 

. Descripció àmplia i diàfana de processos i mètodes de producció, treball i actuació segons els 

casos, admetent-se la natural reserva d'aquells detalls dels processos que siguin secrets de 

fabricació o hi hagi emparats per llicències o patents. Es precisaran totes aquelles dades i 

informacions relatives a producció per a cada un dels aspectes que siguin objecte d'estudi i es 

contemplaran tots aquells aspectes tècnics imprescindibles en relació amb la naturalesa del 

projecte, analitzant la repercussió de les activitats projectades a la zona d'influència de les 

mateixes, contemplada per l'anàlisi econòmic-financer que justifiqui la rendibilitat que es 

pretén aconseguir, en el seu cas. 

. Descripció explícita i clara de quant se'n projecta, tant en obres com en maquinària, 

instal·lacions, tasques, plantacions, etc. o de qualssevol altre aspecte que el requereixi partint de 

la matèria del projecte. 

. Contindrà un resum general de pressuposts en el que es farà constar el total de les inversions 

amb xifres en lletra i número. 

. S'inclourà una anàlisi econòmica de la rendibilitat de la inversió, el detall de la qual figurarà 

en un annex, en la qual s'analitzaran aquells índexs o proporcions que s'estimin necessàries per 

a un adequat judici del projecte. 

. Haurà de fer referència expressa que s'han tingut en compte a la redacció del mateix, les 

presents normes i les disposicions legals que s'hagin dictat o es dictin per les administracions 

públiques en relació amb les matèries objecte del projecte, sempre que poguessin tenir 

incidència directa o indirecta en el mateix. 

 

Article 13. Altres treballs professionals subjectes a tràmit de Visat Col·legial. 

Els següents articles són d'aplicació per a Estudis sobre projectes redactats, Estudis o tempteigs 

sobre problemes que es presentin en el desenvolupament d'un projecte, altres Estudis, tempteigs 

o treballs similars en general que no estan especificats en una altra tipologia en les Normes 

d'Honoraris Professionals. 

 

Article 14. Plànols 

Els plànols hauran de ser els prou descriptius per a l'exacta realització de l'actuació, als efectes 

de la qual hauran de poder deduir-se també d'ells els plànols auxiliars que siguin necessaris. 

 

Els plànols hauran de ser també prou descriptius i estar delimitats perquè se'n puguin deduir els 

mesuraments que serveixin de base per a les valoracions pertinents. 

 

Es recomana que els plànols s'incorporin al projecte, de tal manera que per al seu examen 

còmode no sigui precís desenquadernar o trencar el document. 

Queda terminantment prohibit, en qualssevol cas, indicar en els plànols marques, noms o 

referències comercials dels equips o elements del projecte. 

 

Tots i cada un dels plànols seran doblegats a la mateixa mida, i de manera que a la seva cara 

externa aparegui un segell o capseta on quedin expressats necessàriament els següents 

conceptes: 
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. Títol complet del projecte. 

. Localització. 

. Nom del client. 

. Nom i firma de l'autor, sota el rètol de "Biòleg/loga". 

. Data. 

. Retolació del plànol exacta i concisa. 

. Escala o escales. 

. Número d'ordre que li correspongui segons l'índex abans esmentat. 

 

Quan un projecte hagi estat redactat al si d'una empresa per un/a biòleg/loga al servei de la 

mateixa, s'admetrà la retolació del nom de l'empresa a la capçalera de la capseta o segell. El/la 

biòleg/loga firmarà en qualitat de tal. 

 

Serà rebutjat en la seva totalitat qualssevol exemplar de projecte que porti esmenes, raspadures 

o guixades en els plànols o altres documents, o quan es falti al decòrum en la presentació dels 

mateixos. 

 

Totes i cada una de les còpies dels plànols hauran d'anar firmades del seu puny i lletra per 

l'autor o autors del projecte, no admetent-se la reproducció de la firma per cap procediment. 

 

Article 15. Plec de prescripcions i/o condicions tècniques 

Plec de prescripcions i/o condicions tècniques, és el document contractual que pugui servir de 

base per a la redacció de l'encàrrec d'execució dels treballs, en el qual es descriuran amb detall 

els que siguin objecte del projecte, les condicions que han de reunir els materials, equip, i 

l'execució dels treballs i les condicions econòmiques en les quals puguin i hagin de realitzar-se 

les mateixes, així com el seu mesurament i forma d'abonament.  

 
Article 16. Pressupost 

Constarà dels següents documents: 

. Mesuraments 

. Quadres de preus en lletra d'aplicació de les unitats que integren el projecte. 

. Quadres de preus descompostos (exigible quan existeixi clàusula de revisió). 

. Pressuposts parcials. 

. Pressuposts generals. 

. Resum general de pressuposts. 

 

Els pressuposts parcials es correspondran amb les diferents unitats que conformen el projecte o 

funcionals, en les que es consideri necessari o convenient dividir el projecte. Dins de cada un 

d'ells quedaran clarament separats els grups constituïts per les diferents unitats, segons es 

refereixin a obres o a instal·lacions. 

 

Es reduiran les partides alçades a les que siguin imprescindibles, justificant-se aquestes de 

manera complerta i detallada en la Memòria. 

 

Procediment del col·legial visat 
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Article 17. Presentació per al Visat Col·legial de Projectes i altres treballs tècnics. 

Els Estudis i tempteigs són treballs encaminats a conèixer el desenvolupament i conseqüències 

a les quals es podria arribar partint d'unes bases determinades i seguint un criteri assenyalat pel 

client o proposat per el/la biòleg/loga; i també l'anàlisi i descripció d'una situació donada 

podent arribar-se o no a establir mesures de seguiment, correcció i/o millora. 

 

Serà una documentació que contingui tota la informació necessària per a la seva interpretació 

correcta i justa i, depenent de la matèria del treball, tal com s'estableix a l'article 3 d'aquest 

Reglament, haurà de comptar com a mínim dels següents documents: 

 

Memòria: Justificació 

Metodologia 

Descripció / Contingut 

Resultats 

Conclusions 

Discussió 

Plànols 

Programació /ns i Calendari / Temporalització 

Pressupost 

 

Article 18 

Quant als plànols, en cas de què la naturalesa de l'estudi els requereixin, queden subjectes a les 

mateixes indicacions que els plànols d'un projecte assenyalats a l'article 9 d'aquest Reglament. 

 

Article 19. Terminis per a l'obtenció del visat. 

El Visat Col·legial s'emetrà no més tard de 48 hores des de la seva presentació, excepte en els 

casos en els quals es requereixi la intervenció excepcional de la Comissió de Visat Col·legial. 

En cas de no emetre's el Visat Col·legial, aquesta circumstància es comunicarà al col·legiat 

telefònicament en un termini no superior a dos dies feiners o a tres per correu. 

 

Una vegada visat un treball professional, les despeses de la seva tramesa a l'autor correran a 

compte del mateix.  

 

Article 20 

El CBC haurà de disposar d'un exemplar complet del projecte presentat per visar EN 

FORMAT ELECTRÒNIC que quedarà en dipòsit junt amb el Registre de Visat. 

 

A la secretaria del CBC hi haurà un Llibre de Registre de Visats Col·legials. Per a cada Visat 

Col·legial constarà la següent informació: 

 

.El títol del treball, que inclogui la tipologia recollida a l'article 3 del present Reglament de 

Visat Col·legial. 

. L'autor principal. 

. Els altres autors, si n'hi hagués. 

. Nom i cognoms del sol·licitant del Visat Col·legial. 

. Número de col·legiat del sol·licitant del Visat Col·legial. 

. La data d'entrada del projecte. 

. La data de sortida. 
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. La petició d'urgències si n'hi hagués. 

. L'import del Visat Col·legial. 

. Les observacions a les quals hi hagués lloc. 

 

Article 21 

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya garantirà la confidencialitat i secret dels projectes visats, 

als quals només podran accedir els seus autors, l'administració col·legial i els tribunals de 

Justícia. 

 

Comissió del col·legial visat. 

 

Article 22 

A la secretaria del CBC hi haurà almenys una Comissió de Visat col·legial, integrada per tres 

de col·legiats d'experiència reconeguda professional. Aquesta comissió serà nomenada per la 

Junta de Govern. 

 

Aquesta Comissió estarà presidida per un d'ells, que serà elegit mitjançant sorteig. 

 

La Comissió del visat col·legial serà responsable del seu atorgament i podrà delegar en un 

empleat del col·legi l'execució dels tràmits administratius que corresponguin. 

 

La Comissió de visat col·legial es reunirà excepcionalment quan existeixi algun tipus de 

conflicte als documents avisar. 

 

Incompliment de les obligacions col·legials entorn del col·legial visat 

 

Article 23 

En cas que el col·legiat eludeixi el Visat col·legial, la Junta de Govern del CBC aplicarà un 

recàrrec de fins i tot el 50% en la tarifa de visat depenent de les circumstàncies per la que s'hagi 

eludit i que podrà elevar fins al 100% en casos de reincidència.  
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TARIFA DEL VISAT DE PROJECTES 

 

La tarifa (VP) de Visat de Projectes o Estudis es deduirà per la següent fórmula i inclou tots els 

drets inherents a les funcions encomanades al del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.  

 

 

VP = 0,1 B + K H 

Sent H els honoraris excloent IVA, despeses i suplerts i K 0,01 fins un valor d'H inferior a 600 

€  0,025 per a H igual o major a 600 €. 

 

 

Visat mínim: 0,1 B 

 

Tarifa “B” = 246 € 

Visat mínim = 24,60 € 


