EXPERT EN LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS
La certificació d’Expert en Legalització d’Activitats inclou l’actuació professional corresponent a
l’assessorament tècnic, la redacció de documentació tècnica i inspecció, revisió o controls periòdics en
relació amb la legalització d’activitats econòmiques afectades per la legislació de referència. La certificació
afecta a una concepció generalista del terme “activitats”.
La certificació d’expert en la legalització d’activitats determina que aquesta persona és experta en la
legalització d’activitats des d’un punt de vista global, incloent els règims d’intervenció administrativa en
l’exercici de les activitats econòmiques, les diferents condicions tècniques que aplicarien una activitat, la
normativa aplicable, i així mateix la capacitat de col·laboració, si cal, amb altres tècnics experts justament
en els àmbits materials de major incidència sobre cada activitat per poder aconseguir el millor
assessorament tècnic.
La relació no exhaustiva de la legislació de referència seria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei de l’Estat 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
Llei de l’Estat 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis.
Llei de l’Estat 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments,activitats, infraestructures i edificis.
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Llei 18/2020 del 28 de desembre de facilitació de l’activitat econòmica.
Llei 21/2013, de 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Llei de l’Estat 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
Altres lleis i reglaments de desenvolupament de les anteriors normatives.

La normativa de referència correspon a :
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.
• Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, (CTE).
• Real Decret 2267/2004, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Contra
Incendis en establiments Industrials, (RSCIEI).
• Reial Decret 815/2013, de 8 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’emissions industrials i el
desenvolupament de la llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
• Altra normativa d’àmbit estatal i autonòmica.
La normativa sectorial
• Reglaments de desplegament i normativa sectorial d’aplicació per la legalització d’activitats.
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•

Normativa sectorial d’aplicació en: Soroll, aigües, residus, contaminació atmosfèrica, contaminació
lumínica, incendis, turisme, comercial, docent, etc.
La documentació de referència:
• Instruccions i circulars de l’administració.
Les activitats de l’àmbit de fora de Catalunya caldrà fer l’equiparació amb la normativa autonòmica.
1.PREREQUISITS PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ
1.1 Titulació universitària oficial de l’àrea tècnica dins l’àmbit nacional, grau de l’àrea tècnica de
qualsevol universitat estrangera segons el Pla de Bolonya o titulació universitària relacionada amb
les ciències dins de l’àmbit de coneixement.
1.2 Formació continuada: Assistència a cursos de formació continuada o jornades en els diferents
àmbits de les activitats, amb un mínim de 65 hores de formació sota vigència de la normativa
actual.
•
•
•
•

Les hores presencials comptabilitzaran a raó d’1h per cada hora de curs,
Les hores dels cursos amb aprofitament comptabilitzaran a raó d’1,5h per cada hora de curs.
Les hores dels cursos online comptabilitzaran a raó de 0,8 per cada hora de curs.
Pel cas dels professionals que es dediquin a la docència, les hores dels cursos impartits es
comptabilitzaran a raó de 3h per cada hora de curs impartit.

En tots els casos les dels cursos realitzats dins els darrers 2 anys comptabilitzaran a raó d’1,2h
per cada hora de curs (donada l’actualització dels coneixements adquirits).
El temari mínim que han de complir els cursos realitzats ha d’assolir en un 50% els continguts
mínims, per garantir un nivell de coneixement adequat per un expert en legalització d’activitats.
Els sol·licitants han de presentar el certificat i els temaris de la formació realitzada.
Taula 3.Temari mínim dels cursos
Temari
T01

Tramitació en la legalització d’activitats.

T02

Redacció de projectes d’activitats. Temes d’afectació directa en la redacció d’activitats

T03

Temes d’afectació directe en la direcció d’instal·lacions, disseny i muntatge relacions amb la legalització
d’activitats. Obres

T04

Informació sobre normatives d’aplicació.

T05

Càlcul, instrumentació i programes de simulació sobre temes relacionats amb activitats.

T06

Temes relacionats amb la resolució de problemàtiques concretes de temes relacionats amb la legalització
d’activitats.

T07

Formació relacionada amb aptituds professionals: comunicació, assertivitat, màrqueting, gestió
professional, fiscal, etc.

F.08.M1.A3
Rev.:6
Data: 12/05/2021
2 de 4

Aquest document és propietat del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Queda prohibida la seva reproducció o còpia
total o parcial sense autorització expressa del Col·legi.

EXPERT EN LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS
1.3 Experiència professional: Demostrar experiència en legalització d’activitats dels darrers
anys, sota la normativa actual.
• Si el tècnic realitza projectes i/o direccions facultatives, caldrà presentar còpia de la
documentació realitzada
• Si el tècnic desenvolupada dins d’un organisme de control o una empresa
d’assessorament tècnic, haurà de presentar còpia d’actes d’inspecció, revisió o
controls periòdics.
• Si el tècnic realitza d’inspecció, revisió o controls periòdics o informació de projectes
actuant com Administració (o en representació de la mateixa), haurà de presentar un
certificat de l’Administració conforme ha realitzat inspeccions, revisions o controls
periòdics.
2.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER CERTIFICAR-SE

Per accedir a la certificació cal inscriure’s a través de la plataforma https://certificacio.enginyersbcn.cat/ i
adjuntar la següent documentació:
•
•
•
•

El currículum vitae.
Còpia de la vida laboral.
Formació continuada: Certificat amb relació de temari dels cursos realitzats o impartits.
Experiència professional Justificació de l’experiència professional segons la documentació
requerida en el punt 1.3 d’aquest document.

La documentació s’ha d’incorporar a la plataforma de gestió telemàtica d’ENGINYERS BCN
https://certificacio.enginyersbcn.cat
Una vegada rebut el pagament segons punt 5 d’aquest document, el Servei de Certificació revisarà la
documentació presentada i es posarà en contacte amb el sol·licitant si cal presentar alguna evidència
documental addicional.
3.

MÈTODE D’AVALUACIÓ DE LES COMPETENCIES

El procés d’avaluació es du a terme mitjançant a la realització d’un examen. L’examen consta de dues parts,
que avalua les competències associades a coneixements tècnics i l’expertesa.
•
•

Un examen tipus test: 20 preguntes amb 4 possibles respostes i només una vàlida.
Un examen tipus pràctic: Es plantegen casuístiques basades en casos reals per tal d’avaluar
l’expertesa del candidat, 2 casos pràctics a escollir de 3 presentats.

Per obtenir la certificació cal haver superat la prova de coneixements tècnics.
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4. TARIFES
4.1 Nova certificació: 395 €.*
Descompte del 25% per col·legiats d’ENGINYERS BCN.
Descompte del 10% per tècnics col·legiats en Col·legis professionals dins l’àmbit estatal. (Caldrà
justificar documentalment la col·legiació per gaudir del descompte).
4.2 Renovació de la certificació cada quatre anys: 250 €*
*Tarifes subjectes a revisions associades a l’increment del cost de la vida.
5. PAGAMENT
5.1 El pagament es realitzarà en dues fases:
• 1r pagament: 50% en el moment de la inscripció. Inclou la verificació dels prerequisits per
part del Servei de Certificació.
• 2n pagament 50% previ a la realització de l’examen. Corresponent al dret d’accés a dues
convocatòries, un cop el Servei de Certificació hagi verificat i comunicat que el candidat
compleix amb els requisits de la certificació.
5.2 Forma de pagament:
a) Directament des de l’aplicació amb targeta bancària (TPV).
b) Document de pagament amb codi de barres generat per l’aplicació (gestió a través de
qualsevol caixer de “CaixaBank”).
Una vegada es faci efectiu el pagament, s’informarà al sol·licitant mitjançant correu electrònic.
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