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INTRODUCCIÓ
Aquest manual pretén ser una completa guia per al correcte ús de l'aplicació de visat electrònic
del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).
En aquest document s'orienta l'usuari sobre quins són els passos essencials que cal seguir per
aconseguir enviar una documentació per visar al COEIC, així com retirar-la visada, sense haver
de sortir del despatx.
També explica altres funcionalitats addicionals de l'aplicació, com ara la consulta de registres
visats al COEIC des de l'any 2001, la repetició de factures i albarans antics, el càlcul orientatiu
de costos de visat, etc.

CONCEPTES BÀSICS
Abans de començar amb la utilització d'aquesta aplicació, és necessari remarcar una sèrie d'elements bàsics per conèixer-ne el funcionament:
1. Les unitats de visat s'anomenen registres i engloben totes les dades i tota la documentació
necessàries per al visat d'una documentació.
2. Els registres es classifiquen en carpetes que es defineixen a partir de l'emplaçament i el titular
d'on s'ha realitzat el treball.
3. Abans de la realització de registres és necessari indicar totes les dades essencials d'aquests.
Durant el procés d'informació, les unitats de visat prenen el nom de pre-registres.
4. Els registres que posseeixin un titular i un emplaçament comú amb registres posteriors s'anomenaran antecedents.
5. Un expedient és una agrupació de documents d'una mateixa tipologia dins del mateix emplaçament o carpeta.
6. Un document és la unitat d'informació que defineix una part de l'expedient.
7. Un document físic és un arxiu d'extensió .pdf que forma part d'un document. Un document pot
incloure un o més documents físics; per exemple, un document projecte pot estar format pels
documents físics següents: memoria.pdf, planols.pdf i estudi_de_seguretat.pdf.
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PROCÉS BÀSIC DE VISAT
Creació d'un pre-registre
La primera unitat de visat que es crea és el pre-registre. Aquest procés permet indicar totes les
característiques bàsiques del treball sense que el Col·legi en prengui part.
Al llarg de tota l'entrada de dades és possible aturar el procés i guardar el pre-registre com a pendent fins un nou accés a l'aplicació de visat-e. Posteriorment es pot rectificar algun punt o, fins i
tot, anul·lar-lo si interessa. En aquest últim cas, el Col·legi no tindrà coneixement explícit de les
dades introduïdes.
Des del menú Pre-registres/Altes s'accedeix al formulari on s'introdueixen les dades necessàries
per a la creació del registre.
Aquest procés equival, en el tràmit presencial, a omplir el formulari de sol·licitud d'un visat i a
imprimir/enquadernar la documentació per presentar-la a visar.
Pas 1/4: Dades de localització
Emplaçament
En aquesta primera part d'introducció de les dades del pre-registre es defineix l'adreça completa del treball presentat per visar.

8ngs

Hi ha diferents camins per indicar l'emplaçament:
Per antecedent

El botó
permet accedir a una plana de cerca de registres anteriors que pertanyen al
mateix emplaçament o carpeta.
Es poden cercar antecedents a partir dels següents paràmetres:
· delegació del Col·legi on es va visar l'antecedent,
· número del registre antecedent,
· població,
· text d'observacions.
Si algun dels registres resultants de la cerca es correspon amb els paràmetres especificats pot
introduir-se com a antecedent simplement seleccionant-lo amb el ratolí. Automàticament s'assigna l'emplaçament de l'antecedent al nou pre-registre.
Finalment, com que aquest sistema informàtic es va implantar l'any 2001, si el registre antecedent és anterior a aquesta data, cal especificar el número de visat i l'any en els camps establerts
a aquest efecte a la part inferior de la finestra.

Per cerca directa de població

Especificant una població (i si es vol, una adreça) és possible obtenir una relació de tots els registres que concorden amb les característiques definides.
Per definir la població cal obrir la finestra flotant de cerca amb el botó

,
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i escollir del resultat de la cerca la població desitjada. Automàticament, es tanca la finestra i apareix la
població a la pantalla principal. Per tal d'evitar errors tipogràfics, el camp definit com a població no es
pot omplir de forma manual.
Un cop definida la població, es pot especificar l'adreça (o part d'aquesta) i prémer el botó
. S'obté la relació de registres que contenen un emplaçament similar a l'especificat.

Si algun dels resultats mostrats de la cerca és el que busquem, es pot seleccionar i es tanca la finestra, assignant automàticament el mateix emplaçament i peticionari al pre-registre que s'està creant.

Manualment

En el cas que no existeixi cap registre anterior es pot especificar manualment l'adreça (població i adreça) pel mateix procediment que el punt anterior. Simplement, no fem la cerca mitjançant el botó
.
Percentatges de participació
Mitjançant aquesta part del formulari es determina en quin percentatge de la documentació participa l'enginyer industrial. És a dir, si el col·legiat signa el projecte de forma exclusiva o compartida amb algun tècnic d'una altra titulació (p. ex.: arquitecte, enginyer tècnic, etc.).
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Per defecte, el percentatge de participació està marcat com íntegrament de l'enginyer industrial.
En cas que no sigui així, s'ha d'assignar un percentatge de participació en funció del nombre de
professionals que signin la documentació.
Reconeixement de signatura

Quan la població on es realitza el treball no correspon a la Comunitat Autònoma de Catalunya,
cal indicar que es tracta d'un reconeixement de signatura i, mitjançant el menú desplegable, indicar a quin col·legi va adreçat. Tanmateix, en el camp observacions es pot indicar la delegació del
Col·legi on es presentarà la documentació per visar.
Un cop hem omplert la primera plana, podem prémer el botó

.

Filtrat automàtic d'emplaçaments
Un cop introduïdes les dades del primer formulari i en el cas que s'hagi introduït un emplaçament
manualment, l'aplicació realitza una comprovació automàtica de l'adreça i cerca possibles antecedents.
Si en troba alguna de similar, la mostra i permet seleccionar-la com a adreça real i així s'evita la creació
de carpetes repetides. Però si l'adreça introduïda en un principi és diferent d'alguna de les suggerides
per aquest filtrat, no cal seleccionar-ne cap i es pot continuar amb el procés de creació del pre-registre.
L'aplicació presenta una sèrie de registres que coincideixen amb les dades introduïdes de població i carrer.
No obstant això, no és obligatori seleccionar-ho, ja que, per exemple, pot pertànyer a un altre titular.
En el cas que l'emplaçament introduït sigui nou i no tingui cap antecedent, simplement s'ha de
prémer el botó
.
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Creació d'un nou emplaçament
En el cas que s'estigui definint un nou emplaçament, l'aplicació demana la introducció d'algunes
dades més, necessàries per a la seva creació. Aquestes són:
· Nom peticionari/ària: nom de l'empresa que ha realitzat l'encàrrec del treball (és a dir, client o
titular de l'activitat).
· Persona de contacte: persona amb coneixements respecte al projecte amb qui el Col·legi s'ha
de posar en contacte per aclarir dubtes sobre la documentació presentada per visar.
· Telèfon de contacte: telèfon en el qual localitzar la persona de contacte.
· E-mail de contacte: correu electrònic de la persona de contacte.
· Observacions: altres dades o comentaris respecte a la documentació presentada per visar i que
es vulguin posar en coneixement del Col·legi.
Si en l'apartat anterior hem seleccionat algun registre com a antecedent, l'aplicació salta automàticament aquest pas, i agafa les mateixes dades que es van assignar al registre relacionat. Tot
i així, al final sempre es poden verificar les dades i modificar tot allò que es consideri necessari.
Pas 2/4: Dades del col·legiat
Un cop introduït l'emplaçament del nou pre-registre i les dades de contacte, és necessari especificar el grau de participació de l'enginyer/a en el projecte. És a dir, el percentatge de participació i el corresponent mode d'actuació.

Percentatges de participació
Mitjançant aquesta part del formulari es determina quants enginyers industrials participen en la
documentació (és diferent a l'apartat del pas 1/4, en el qual s'assignen els professionals d'altres
col·legis tècnics que hi participen).

Per defecte, el percentatge de participació està marcat com per a un únic enginyer industrial. En
cas que no sigui així, s'ha d'assignar un percentatge de participació en funció del nombre de professionals que signin la documentació.
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Més col·legiats participants
Si s'indica que el col·legiat participa en un percentatge inferior del 100%, l'aplicació demana
automàticament afegir les dades corresponents a la resta de col·legiats participants.

Per escollir altres col·legiats és necessari, abans, indicar-ne el número de col·legiat i el NIF i realitzarne la cerca. En escollir el col·legiat, apareix una petita finestra en la qual es demana les dades de participació en el pre-registre d'aquest nou enginyer (percentatge de participació i mode d'actuació).
Mentre el percentatge total no arribi al 100%, s'ha d'anar afegint nous col·legiats.
Posteriorment, els diferents col·legiats indicats en aquest apartat han d'accedir un a un a l'aplicació de visat-e i signar tota la documentació.
Mode d'actuació
L'últim aspecte que cal definir en aquest pas, és determinar com s'actua en la signatura d'aquesta documentació (lliure exercici, assalariat d'enginyeria, etc.). Per fer-ho, apareixen les diferents opcions de les quals s'informa al Col·legi i que apareixen a la base de dades. És a dir, només dóna l'opció d'aquelles alternatives viables
Pas 3/4: Signatura i adjunt de documentació
Aquest és el moment d'incorporar al pre-registre els arxius (en format pdf) que constitueixen la
documentació que es desitja visar. Es poden incorporar tants arxius com sigui necessari, tot i que
és recomanable agrupar la documentació en el mínim nombre possible d'arxius. Tanmateix, cada
arxiu per separat no pot superar els 45 MB.
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Per adjuntar els documents físics al pre-registre només cal prémer el botó
, indicar la
localització del primer dels arxius en el disc dur o xarxa, i tenir la targeta amb la signatura electrònica inserida al lector de targetes.
Un cop escollit el primer arxiu físic que es vol adjuntar, cal seleccionar
, amb la
casella
seleccionada. S'obre una petita finestra blava durant el temps que
dura la signatura i l'enviament de l'arxiu. Per tant, aquest temps pot variar en funció de la mida
de l'arxiu, del tipus de connexió a Internet i de la saturació de les diferents xarxes informàtiques.
Cal repetir aquest procés tantes vegades com arxius físics tingui la documentació a visar.
A mesura que es van enviant els documents físics, van apareixent els seus noms i les signatures correctament assignades fins al moment, i les que falten (només en el cas que ho signi més d'un col·legiat).

En aquest procés es realitza l'enviament de la documentació signada. El temps emprat en aquest
enviament pot variar en funció de paràmetres com ara la connexió a Internet de la que es disposa, la saturació de la xarxa en aquell moment o la mida dels arxius.
Un cop adjuntats tots els arxius en format pdf, només resta passar al pas següent prement

.

En cas de ser enginyer coautor d'una documentació, només cal recuperar el pre-registre iniciat
pel primer usuari i signar els arxius físics que prèviament ha enviat el col·legiat que ha iniciat el
pre-registre. Això ho fa cada col·legiat entrant amb el seu propi número de col·legiat i accedint al
menú Pre-registres/Pendents. Aquí es troben aquells registres pendents d'acceptar. Únicament
cal prémer el botó
per accedir al pas 3/4 i poder signar els documents pendents.
Per dur a terme aquesta tasca és imprescindible disposar igualment del mateix document en disc.
Si es disposa de documents pendents de signar, es llisten en el desplegable Fitxers pendents de signar.
Només cal anar signant-los, però en aquest cas, s'ha de tenir la casella
marcada.
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Pas 4/4: Confirmació
Un cop introduïdes totes les dades del pre-registre necessàries s'accedeix al resum de tota la
informació introduïda fins al moment.

Des d'aquí, és possible accedir a qualsevol de les pantalles anteriors i modificar les dades com
es desitgi.
També és possible arxivar el pre-registre com a pendent, prement el botó
, i accedir-hi
en qualsevol altre moment per acabar-lo mitjançant el menú Pre-registres/Pendents.
Creació d'un registre
Quan s'han comprovat totes les dades del pre-registre i aquest es dóna com a vàlid, ja es pot acceptar per convertir-lo en un registre (pantalla confirmació pre-registre) prement el botó
.
Des d'aquest moment, el registre i tota la seva documentació és accessible pel departament de
Visats del Col·legi i es pot procedir al seu visat.
El procés equival, presencialment, al lliurament del formulari de sol·licitud de visat juntament amb
tota la documentació.
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Retirada del registre
Un cop el registre ha estat visat pel departament, el col·legiat propietari de la documentació rep
una notificació a la seva àrea de la web del visat-e que diu: "El registre B-XXXXXX s'ha visat satisfactòriament". Tanmateix, rep un correu electrònic amb la mateixa informació, si així ho ha especificat en l'apartat de Preferències.

Si es fa clic a sobre del número de registre s'accedeix al detall del registre, amb les dades de la
carpeta i el detall dels documents físics visats i la classificació feta pel departament de Visats.
Des d'aquesta plana, on surt la informació bàsica del registre visat, s'ha de préme r el botó
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.

Llista de retirades
Aquest procés d'afegir a la llista de retirades es pot fer tantes vegades com registres visats vulguem retirar en aquest moment. És a dir, podem decidir quants registres recollim de tots els que
tinguem visats.
La llista de retirades, doncs, no és més que un repositori de tots els registres que s'han anat afegint i que estan pendents de ser lliurats.

La pàgina de Llistat de Registres a retirar mostra un petit resum amb les dades bàsiques del visat
(localització i peticionari) així com l'import (sense IVA) de cadascun d'ells.
En el cas que s'hagi afegit algun registre que no es vulgui retirar, només cal marcar la casella
Extreure corresponent i prémer el botó
.
Un cop la llista de registres a retirar és completa es pot procedir a la retirada mitjançant el botó
.
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Seguidament es detallen els imports parcials, el total i la forma de pagament de cadascun d'ells.
Tanmateix, hi ha un apartat amb les formes de pagament disponibles en aquest moment. En aquest
punt cal seleccionar una forma de pagament i només es retiraran aquells registres que tinguin
assignada la forma de pagament seleccionada; la resta, romandran a la llista de retirades.

Un cop realitzat el pagament es pot consultar la factura o l'albarà generat. Aquesta factura/albarà és una versió imprimible igual a la que es lliura juntament amb els visats presencials.
Atès que tant factures com albarans queden emmagatzemats a l'aplicació i es poden cercar en
qualsevol moment, es pot escollir si es vol imprimir una còpia en el moment del lliurament.
Des d'aquesta pàgina també es pot accedir als documents visats i obtenir un comprovant imprimible. A partir d'aquest moment es pot accedir sempre que es vulgui a la documentació visada i
disposar de tots els seus documents visats.
A part de ser una aplicació de visat electrònic és també un repositori de projectes al qual es pot
accedir sempre que es vulgui (el temps que la documentació resti accessible on-line encara està
per definir i dependrà de la mida dels documents i de les tecnologies disponibles en cada
moment, tot i que, ara mateix, sembla fàcil assegurar un temps mínim de cinc anys).

BUSCADOR
En aquest apartat és possible accedir a tots els historials personals des de l'any 2001 i fer-ne cerques depurades. Això és possible tant per registres visats electrònicament com per visats presencials. La diferència és que, en el primer cas, també es disposa de la documentació visada.

Documents
Cerca de l'historial de documents existents des del 2001.
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Es pot realitzar la cerca especificant qualsevol d'aquests conceptes:
· delegació del registre,
· número del registre,
· data de creació,
· tipus de document,
· població,
segons quines siguin les dades conegudes per fer la cerca. Com més dades s'aporten a la cerca,
més acurat és el resultat.
Un cop realitzada la cerca apareix la relació de resultats que coincideixen amb els criteris establerts. Des
d'aquí és possible accedir al detall del document, del registre, del tipus de treball o del tipus de document.

En el cas que el resultat sigui un registre visat electrònicament, també es té accés a la documentació en format pdf visada.

Carpetes
Cerca de l'historial de carpetes existents des del 2001.
Per carpeta s'entén tota aquella informació corresponent a un mateix emplaçament (carrer i
població) i per a un mateix peticionari o titular.
La carpeta no s'identifica, en cap cas, ni per l'enginyer ni pel tipus de treball. És a dir, en una
mateixa carpeta s'agruparan tots aquells treballs (expedient d'activitat, instal·lació elèctrica, obra
civil, etc.) elaborats per a un mateix client i en un mateix emplaçament.
Aquest concepte és important perquè permet relacionar dos registres tot i que un faci referència
a un tipus de treball i el nou visat correspongui a un altre tipus de treball.
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Per exemple, si es volgués visar un certificat final d'obra d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió, però no
es recordés el número del projecte, es podria fer servir el número de visat d'un altre treball com podria ser
el de l'activitat, o unes obres menors, sempre que ambdós treballs s'haguessin relacionat en el seu moment.
Es pot realitzar la cerca especificant qualsevol dels següents conceptes:
· delegació del registre,
· número del registre,
· número de la carpeta,
· data de creació,
· nom del peticionari,
· emplaçament (adreça),
· observacions,
· població.
Després de realitzar la cerca s'obté la relació de carpetes que coincideixen amb els criteris especificats. La informació que es mostra de la carpeta és la bàsica que la identifica. Igual que en el
cas dels documents, com més informació s'aporta a la cerca, més acurat és el resultat.
De cada carpeta trobada es pot accedir al seu detall i revisar les dades que es van introduir en el moment
del visat. Tanmateix, si els registres inclosos eren electrònics, també es pot accedir als arxius pdf visats.
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Expedients
Cerca d'expedients existents des de l'any 2001. Amb vista a l'aplicació del visat-e, per expedients
s'entenen els diferents tipus de treball inclosos a la classificació de les instruccions de visat.

Es pot realitzar la cerca especificant qualsevol dels següents conceptes:
· delegació del registre,
· número del registre,
· data de creació,
· tipus de treball (activitat),
· peticionari,
· emplaçament (adreça),
· observacions,
· població.
Un cop realitzada la cerca es pot observar la relació d'expedients amb els criteris de cerca coincidents. Des d'aquesta pantalla és possible accedir a cadascun dels detalls d'expedient així com
al detall de les carpetes a què pertanyen.

Registres
Cerca dels registres existents des de l'any 2001.
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Es pot realitzar la cerca especificant qualsevol dels següents conceptes:
·
·
·
·
·
·
·
·

delegació del registre,
número del registre,
data d'entrada,
estat del registre,
peticionari de la carpeta,
emplaçament (adreça),
observacions,
població.

En executar la cerca apareix el llistat de registres que coincideixen amb el criteri de cerca escollit. Per a cadascun dels resultats es pot accedir al detall del registre i de la carpeta.

Pre-registres
Cerca de pre-registres existents
Per pre-registre s'entén tota aquella informació que s'ha introduït per tal d'enviar una documentació a visar (emplaçament, titular...) però que, pel motiu que sigui, encara no ha estat enviada a
visar (tant sigui perquè falta algun document pdf per adjuntar o perquè falta qualsevol dada puntual de l'emplaçament, etc.).
Els criteris de cerca són els mateixos que en la cerca de registres.
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El llistat de pre-registres resultat de la cerca permet accedir al corresponent detall del pre-registre i modificar les dades que no siguin correctes o acceptar el pre-registre i enviar la documentació per al seu visat.

Factures i albarans
Cerca de l'historial de factures o albarans des de l'any 2001.

23ngs

Els criteris de cerca són:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

delegació del registre,
número del registre,
número d'albarà o de factura,
data,
import,
peticionari de la carpeta,
emplaçament (adreça),
població,
observacions,
tipus de consulta (albarà o factura).

Des dels resultats de la cerca es pot accedir al corresponent detall de factura o albarà i als detalls
de registre i carpeta. Tanmateix, es pot imprimir una còpia si és que la volem tenir en paper, i, fins
i tot, consultar una versió imprimible del resultat de la cerca.
En el cas de tenir sol·licitada l'agrupació de tots els registres del mes en una única factura a final
de mes, es pot donar la situació que no entrin tots els conceptes en una sola pàgina. En aquest
cas, s'ha de prémer el botó que diu pàg. 1, situat a la part superior dreta de la pàgina. D'aquesta
manera van apareixent totes les pàgines que constitueixen la factura.

Serveis
En aquest apartat es poden trobar algunes funcionalitats addicionals.
Simulació de factures
A la pàgina web del visat-e també s'ha implementat una eina de simulació dels costos de visat
dels diferents treballs. Aquest càlcul es fa amb el mateix motor de càlcul que fa servir l'aplicació
de visats interna del departament de Visats del COEIC. Per tant, els resultats obtinguts, per a un
mateix tipus de treball, han de ser idèntics.
Primerament cal indicar quin tipus de treball defineix la documentació per visar.
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Seguidament, en funció del tipus de treball especificat, l'aplicació demana les característiques
(m2, m, kW, etc.) i el pressupost (import del projecte, si és que n'hi ha) necessaris per fer el càlcul. Cal també indicar si és un reconeixement de signatura (Emplaçament RF, per a visats fora de
Catalunya) i el percentatge de participació de cada enginyer/a (en el cas que la documentació es
visi per més d'un professional).

Un cop introduïdes totes les dades necessàries, cal escollir de quins tipus de document es desitja fer el càlcul. Aquí es poden indicar tots "passant-los" a la casella de la dreta. Es poden afegir tants com es volen, sempre que facin referència a un mateix tipus de treball.
A la pantalla de resultats es mostren els imports parcials per a cada tipus de document, així com el total.
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Registres a pagar i retirar
Tal com s'ha explicat en l'apartat Procés de Visat, el llistat de registres per pagar i retirar permet reservar aquells registres amb què es vulgui, posteriorment, procedir al seu pagament. Aquesta opció permet seguir navegant per la web, i anar acumulant tots aquells registres que es volen retirar visats.

Carpetes recents
És un llistat que permet accedir al detall de les últimes carpetes usades per fer més àgil el treball.

Canvi de documents
Aquesta funcionalitat permet substituir documents físics de registres enviats a visar, sempre que
els corresponents documents no hagin estat encara visats. Permet també afegir nous documents
físics a un registre, sempre que la totalitat d'aquest no estigui visada.
Aquesta opció és molt útil en el cas que, després d'haver creat el registre, es detecti algun error
en la documentació enviada o la manca d'algun document imprescindible per al visat. Pot ser que
aquest error el detecti l'autor de la documentació o el tècnic del departament de Visats. En aquest
darrer cas, es rep una alerta en què s'informa de la situació i que és necessari realitzar un canvi
en la documentació enviada.
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Per realitzar el canvi, primer és necessari indicar el número de registre sobre el qual es vol fer el
canvi. Seguidament, se selecciona el nou document i si es desitja fer una substitució o una addició. En el primer cas cal, a més, indicar el document físic que es vol substituir. Finalment, s'ha de
fer clic sobre el botó
. Automàticament se signa el document físic i s'envia al Col·legi
d'Enginyers. Per tal de signar la documentació, l'aplicació sol·licita novament la signatura digital,
així com el corresponent PIN.

En els canvis de documents, l'estat del registre determina el paper del visador del departament
de Visats: Si el registre està Entrat (és a dir, encara no ha començat el procés de visat per part
del COEIC) es poden realitzar els canvis sense l'autorització de cap visador. Si el registre està En
curs de visar (és a dir, algun tècnic del departament de Visats està en procés de revisió d'aquella documentació) els canvis requereixen la seva autorització i s'informa de l'acceptació mitjançant una notificació.
Un altre aspecte que determina el funcionament d'aquesta eina és el número de col·legiats copropietaris del registre. Si el registre pertany a més d'un col·legiat l'eina requereix la signatura de la
resta d'enginyers. Cadascun d'ells rep una notificació en què s'avisa de la necessitat de signar el
document de canvi. Un cop signat per tots els enginyers, la sol·licitud de canvi de document
passa als visadors, si s'escau. En canvi, si el registre pertany a un únic col·legiat, l'eina no requereix cap més signatura i s'esdevé la sol·licitud de canvi de document.

MISSATGES
Aquest apartat és l'eina de comunicació entre l'enginyer i l'aplicació. Cada operació que requereix algun tipus de comunicació queda registrada i és visible des d'aquest apartat.
A la pàgina principal de l'aplicació apareixen els missatges més actuals. D'aquesta manera, el
col·legiat pot consultar les novetats només entrant a l'aplicació de visat.
Existeixen dos tipus diferents de missatges:

Alertes
Aquests missatges són els més importants ja que requereixen algun tipus d'actuació per part del
col·legiat. Normalment són avisos sobre alguna incidència amb el visat.
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Des del llistat de totes les alertes existents es pot accedir al detall de cadascuna d'elles. Un cop
llegida l'alerta, es pot procedir a eliminar-la. En el cas que es vulgui conservar, hi ha la possibilitat de marcar-la com a llegida per diferenciar-la posteriorment de les més actuals.

Notificacions
Aquests missatges són de caire informatiu i el seu objectiu és mantenir l'enginyer al dia sobre els processos que es duen a terme. En general, no requereixen cap acció imminent per part de l'enginyer.
El seu funcionament és exactament igual que el de les alertes.
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Col·lecció Dossiers d’Acció Professional
01

Aïllament Acústic

02

Guió de continguts. Projectes d’instal·lacions tèrmiques.
Projectes d’instal·lacions elèctriques. Projectes d’instal·lacions petrolíferes.

03

Serveis Jurídics. Preguntes i Respostes

04

Manual de bones pràctiques per a la presentació de projectes d’activitats

05

Emissió acústica en activitats industrials

06

Qualitat acústica en l’edificació

07

Gestió del coneixement a l’enginyeria

08

Visat-e. Visat electrònic dels Enginyers Industrials de Catalunya. Guia d'usuari

P.V.P: 8 €
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