Visat de treballs per Enginyers Químics
Notes:
(1)

(2)

(3)

A partir de lʼinforme jurídic realitzat, existeixen motius de formació més que
suficients per a suposar que els ensenyaments dʼun enginyer químic són,
com a mínim, equivalents als dʼun enginyer tècnic industrial de lʼespecialitat
química, per la qual cosa les seves competències podrien equiparar-se:
Plenitud d'atribucions en lʼespecialitat química i atribucions
genèriques comprensives de tots els camps de l'enginyeria tècnica
industrial, amb límits quantitativament determinats. Cal fer lʼanàlisi en
funció del Pla dʼEstudis complet individual de cada enginyer.
La jurisprudència atorga competències en urbanisme només a Enginyers
de Camins, Canals i Ports, a Arquitectes i a Enginyers Industrials.
Segons article 4 de la Llei 12/1986, la competència és dʼenginyers tècnics
de telecomunicacions (“Cuando las actividades profesionales incluidas en los artículos
anteriores se refieran a materias relativas a más de una especialidad de la arquitectura o
ingeniería técnicas, se exigirá la intervención del titulado en la especialidad que, por la
índole de la cuestión, resulte prevalente respecto de las demás. Si ninguna de las
actividades en presencia fuera prevalente respecto de las demás, se exigirá la
intervención de tantos titulados cuantas fuesen las especialidades, correspondiendo
entonces la responsabilidad a todos los intervinientes”).

(4)

Cal tenir en compte també les competències segons LOE.

Construcció

CONSTRUCCIÓ

Enginyer
Químic

Obres menors sense projecte arquitectònic

SÍ

Abocadors de residus sòlids urbans

SÍ

Tanques publicitàries

SÍ

Urbanisme Planejament

URBANISME
Planificació urbanística
Diversos urbanisme

Enginyer
Químic
NO2
NO2
1

Activitats

ACTIVITATS
Activitats industrials

Enginyer
Químic
Límits1

Activitats no industrials

Límits1

Diversos activitats

Límits1

Les activitats innòcues de la LIIAA sí.

Emmagatzematge

EMMAGATZEMATGE
Dipòsits (atmosfèrics)

Enginyer
Químic
SÍ

Dipòsits (a pressió)

SÍ

Diversos emmagatzematge

SÍ

Telecomunicacions

TELECOMUNICACIONS

Enginyer
Químic

Instal·lació d'estacions repetidores de
telefonia en edificis

NO3

Xarxa de distribució de senyal

NO3

Estacions base de telefonia mòbil, noves

NO3

Xarxes de telecomunicacions en vivendes.

NO3

Xarxes de telecomunicacions altres edificis

NO3

Centrals de telecomandament i telecontrol

NO3

Diversos telecomunicacions

NO3

2

Instal·lacions

Instal·lacions de calor industrial

Enginyer
Químic
SÍ

Instal·lacions de fred industrial

SÍ

Climatització / Aire condicionat

SÍ

Calefacció i A.C.S

SÍ

Aire comprimit

SÍ

Gas indústria

SÍ

Gas habitatges

SÍ

Gas locals no industrials

SÍ

Xarxes de distribució de gas

SÍ

Sanejament

SÍ

Instal·lacions solars tèrmiques

SÍ

INSTAL·LACIONS

viv < 25
Aigua habitatges

25 ≤ viv ≤ 40
41 ≤ viv ≤ 100

SÍ

viv > 100
Aigua hotels

SÍ

Aigua indústria

SÍ

Xarxes de distribució d'aigua

SÍ

Instal·lacions contra incendis per a ús residencial
Instal·lacions contra incendis per a ús no
residencial
Captació i abastament d'aigües
Estacions de regulació i mesura, en xarxes de
distribució de gas
Estacions de servei

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Instal·lacions industrials singulars

Límits1

Instal·lacions temporals (carpes, graderies...)

Límits1

Diversos instal·lacions

Límits1

Instal·lació de ventilació en garatges

Límits1

3

Electricitat

ELECTRICITAT
Instal·lació elèctrica BT edificis especials

Enginyer
Químic
Límits1

Grups electrògens

Límits1

Parcs eòlics

Límits1

Plantes de cogeneració, Grups electrògens

Límits1

Centres de transformació (C.T.) nous

Límits1

Centres de transformació (C.T.) canvi
potència
Línia aèria A.T. de 1ª categoria >66kV

Límits1

Línia aèria A.T. de 2ª i 3ª categoria ≤ 66kV

Límits1

Línia subterrània A.T. de 1ª categoria
>66kV

NO

NO

Línia subterrània A.T. de 2ª i 3ª categoria
≤ 66kV
Línia B.T.

Límits1

B.T. indústries i aparcaments

Límits1

B.T. locals i oficines
Instal·lacions interiors d’habitatges.
Electrificació bàsica
Instal·lacions interiors d’habitatges.
Electrificació elevada
Instal·lacions d’enllaç
Butlletí de reconeixement de línies
elèctriques de transport i distribució
Enllumenat públic

Límits1

Enllumenat públic ornamental

Límits1

Centrals de producció d’energia elèctrica

Límits1

Instal·lacions fotovoltaiques

Límits1

Subestacions
Diversos electricitat

Límits1

Límits1

Límits1
Límits1
Límits1
Límits1
Límits1

Límits1

4

Aparells elevadors

Reforma d'ascensors

Enginyer
Químic
Límits1, 4

Grua d'obres

Límits1, 4

Diversos aparells elevadors

Límits1, 4

APARELLS ELEVADORS

Aparells a gas

APARELLS A GAS
Instal·lacions de turbines a gas i
atomitzadors
Instal·lacions de motors a gas
Instal·lacions de forns
Instal·lacions d’assecadors i generadors de
vapor
Instal·lacions d’altres aparells a gas

Enginyer
Químic
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Altres

ALTRES

Enginyer
Químic

Aparells de pressió o de gas de tipus únic o
en sèrie
Disseny i construcció de maquinaria

Límits1

Homologació

Límits1

Maquinaria de procés

Límits1

SÍ
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