
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2010, de la Direcció 
General d’Indústria i Innovació, per la qual s’establix una 
declaració responsable normalitzada en els procediments 
administratius en els quals siga preceptiva la presentació 
de projectes tècnics i/o certificacions redactades i subscri-
tes per tècnic titulat competent i manquen de visat pel cor-
responent col·legi professional. [2010/11062]

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2010, de la Dirección 
General de Industria e Innovación, por la que se estable-
ce una declaración responsable normalizada en los pro-
cedimientos administrativos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones 
redactadas y suscritas por técnico titulado competente y 
carezcan de visado por el correspondiente colegio profe-
sional. [2010/11062]

Després de la reforma de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre 
Col·legis Professionals, efectuada per la Llei 25/2009, de 22 de desem-
bre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la llei 
sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, el visat 
de treballs professionals ha passat a ser potestatiu i és preceptiu, única-
ment, per als projectes i certificats especificats en l’article 2 del Reial 
Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, tenint 
esta norma reglamentària caràcter bàsic en aplicació de les regles 13ª i 
18ª de l’article 149.1 de la Constitució Espanyola.

Encara que el Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, que ha modi-
ficat diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial 
per a adequar-les a les lleis 17/2009, de 23 de novembre, i 25/2009, 
de 22 de desembre, va suprimir amb la seua nova redacció la refe-
rència recollida en distints reglaments tècnics de seguretat industrial 
del visat dels projectes i certificats final d’obra d’execució d’establi-
ments, instal·lacions i productes industrials subscrits per tècnics titu-
lats competents, amb la nova regulació general del visat introduïda per 
l’esmentat Reial Decret 1000/2010, la major part de la documentació 
tècnica que és objecte de control per part d’esta conselleria, d’acord 
amb les competències i facultats que tenen atribuïdes els seus distints 
òrgans administratius, ha quedat exclosa del control preventiu que 
implica el visat, en particular de la comprovació relativa a la identitat i 
a la vigència de l’habilitació professional de l’autor del treball, tal com 
disposa l’article 13.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col-
legis Professionals. En este sentit, cal fer saber que les administracions 
públiques manquen en l’actualitat d’un accés eficient a la informació 
que permeta contrastar este punt, atés que no s’han posat en funciona-
ment els corresponents registres públics previstos en la legislació.

Per tot això, per entendre un mitjà de control proporcionat i efi-
caç, i a fi de cohonestar la liberalització introduïda en els esmentats 
canvis reguladors i el manteniment de les garanties adequades per a la 
seguretat i integritat de les persones, i optimitzar els recursos materials 
i humans disponibles en l’administració per la reducció d’accions de 
vigilància i control a posteriori, amb esta resolució s’introduïx l’exi-
gència d’adjuntar en els procediments administratius corresponents 
una declaració responsable normalitzada subscrita pels autors de la 
documentació tècnica i les certificacions que hagen de ser redactades 
i subscrites per tècnics titulats competents atenent el que s’ha disposat 
en l’oportuna legislació sectorial, sempre que estes no estiguen visades 
pel pertinent col·legi professional, per així haver-ho decidit lliurement 
el client.

Això de banda, els treballs professionals previstos en els incisos 
del a) al i) de l’article 2 de l’indicat Reial Decret 1000/2010 que obli-
gatòriament hagen de ser visats abans de la seua presentació en l’ad-
ministració i la competència administrativa dels quals corresponga a 
esta conselleria, continuaran tramitant-se com fins a hui, sense que 
siga procedent la presentació de la declaració responsable introduïda 
per esta resolució en el corresponent procediment administratiu.

De conformitat amb el que s’ha exposat i d’acord amb les facul-
tats atorgades en el Decret 205/2009, de 13 de novembre, del Consell, 
pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
d’Indústria, Comerç i Innovació (Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana núm. 6146, de 17.11.2009), esta Direcció General d’Indústria i 
Innovació resol:

Primer
Els projectes tècnics i certificats finals d’obra d’execució d’esta-

bliments, instal·lacions i/o productes industrials, així com els d’acti-

Tras la reforma de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Cole-
gios Profesionales, operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el visado de 
trabajos profesionales ha pasado a ser potestativo, siendo preceptivo, 
únicamente, para los proyectos y certificados relacionados en el artí-
culo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado cole-
gial obligatorio, teniendo esta norma reglamentaria carácter básico en 
aplicación de las reglas 13ª y 18ª del artículo 149.1 de la Constitución 
Española.

Aunque el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, que ha modifica-
do diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a las leyes 17/2009, de 23 de noviembre, y 25/2009, de 
22 de diciembre, suprimió con su nueva redacción la referencia recogi-
da en distintos reglamentos técnicos de seguridad industrial del visado 
de los proyectos y certificados final de obra de ejecución de estable-
cimientos, instalaciones y productos industriales suscritos por técni-
cos titulados competentes, con la nueva regulación general del visado 
introducida por el citado Real Decreto 1000/2010, la mayor parte de 
la documentación técnica que es objeto de control por parte de esta 
conselleria, de acuerdo con las competencias y facultades que tienen 
atribuidas sus distintos órganos administrativos, ha quedado excluida 
del control preventivo que supone el visado, en particular de la com-
probación relativa a la identidad y a la vigencia de la habilitación pro-
fesional del autor del trabajo, tal y como dispone el artículo 13.2 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. En este 
sentido, hay que significar que las Administraciones Públicas carecen 
en la actualidad de un acceso eficiente a la información que permita 
contrastar este extremo, dado que no se han puesto en funcionamiento 
los correspondientes registros públicos previstos en la legislación.

Por todo ello, por entender un medio de control proporcionado y 
eficaz, y con el fin de cohonestar la liberalización introducida en los 
citados cambios regulatorios y el mantenimiento de las garantías ade-
cuadas para la seguridad e integridad de las personas, optimizando los 
recursos materiales y humanos disponibles en la administración por la 
reducción de acciones de vigilancia y control a posteriori, por la pre-
sente se introduce la exigencia de acompañar en los procedimientos 
administrativos correspondientes, una declaración responsable norma-
lizada suscrita por los autores de la documentación técnica y las certi-
ficaciones que deban ser redactadas y suscritas por técnicos titulados 
competentes atendiendo a lo dispuesto en la oportuna legislación sec-
torial, siempre y cuando las mismas no vengan visadas por el pertinen-
te colegio profesional por así haberlo decidido libremente el cliente.

Por lo demás, los trabajos profesionales contemplados en los inci-
sos del a) al i) del artículo 2, del referido Real Decreto 1000/2010, 
que obligatoriamente deben ser visados antes de su presentación en la 
administración, y cuya competencia administrativa corresponda a esta 
Conselleria, seguirán tramitándose como hasta la fecha, sin que proce-
da la presentación de la declaración responsable introducida por esta 
resolución en el correspondiente procedimiento administrativo.

Conforme a lo expuesto, y de acuerdo con las facultades conferi-
das en el Decreto 205/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselle-
ria de Industria, Comercio e Innovación (Diari Oficial de la Comuni-
tat Valenciana núm. 6146, de 17.11.2009), esta Dirección General de 
Industria e Innovación resuelve:

Primero
Los proyectos técnicos y certificados final de obra de ejecución de 

establecimientos, instalaciones y/o productos industriales, así como los 
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vitats mineres i les relatives a explosius i pirotècnia que no hagen de 
ser objecte de visat previ obligatori i que, d’acord amb la legislació 
vigent, hagen de ser redactats i firmats per un tècnic titulat competent 
en les matèries d’ordenació i seguretat industrial i d’ordenació i segu-
retat minera, el coneixement dels quals corresponga a esta conselleria, 
que es presenten sense el visat del col·legi professional corresponent, 
hauran d’anar acompanyats de les declaracions responsables subscrites 
pels dits tècnics.

Segon
Les declaracions responsables dels tècnics competents projectista 

i director de l’execució de les obres a què fa referència el punt primer 
d’esta resolució s’ajustaran al model que figura en l’annex, les quals 
queden aprovades. 

Tercer
Els procediments administratius relatius a les matèries especifica-

des en el punt primer competència d’esta conselleria s’adequaran per 
a preveure en les sol·licituds i en la resta d’impresos normalitzats les 
declaracions responsables establides per esta resolució.

València, 4 d’octubre de 2010.– La directora general d’Indústria i 
Innovació: Julia Climent Monzó.

de actividades mineras y las relativas a explosivos y pirotecnia que no 
deban ser objeto de visado previo obligatorio y que de acuerdo con la 
legislación vigente hayan de ser redactados y firmados por un técnico 
titulado competente, en las materias de ordenación y seguridad indus-
trial y de ordenación y seguridad minera, cuyo conocimiento corres-
ponda a esta Conselleria, que se presenten sin el visado del Colegio 
Profesional correspondiente, deberán acompañarse de las declaracio-
nes responsables suscritas por dichos técnicos.

Segundo
Las declaraciones responsables de los técnicos competentes pro-

yectista y director de la ejecución de las obras a que se refiere el punto 
Primero de esta resolución se ajustarán al modelo que figuran en el 
anexo, las cuales quedan aprobadas. 

Tercero
Los procedimientos administrativos relativos a las materias rela-

cionadas en el punto primero competencia de esta conselleria se ade-
cuarán para contemplar en las solicitudes y demás impresos normali-
zados las declaraciones responsables establecidas por esta resolución.

Valencia, 4 de octubre de 2010.– La directora general de Industria 
e Innovación: Julia Climent Monzó.
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DECRESTE  (10/2010) 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS  COMPETENTS 
PROJECTISTA I DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ D’OBRES 

A DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA 
NOM I COGNOMS DNI

DOMICILI (CARRER I NÚMERO) CP

LOCALITAT PROVÍNCIA

TITULACIÓ ESPECIALITAT

COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ÉS PROCEDENT) NÚMERO COL·LEGIAT (SI ÉS PROCEDENT)

B DECLARACIÓ DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA 

Declare sota la meua responsabilitat que: 
� Posseïsc la titulació indicada en l’apartat A. 
� D’acord amb les atribucions professionals d’esta titulació, tinc competència per a la redacció i firma del 

projecte tècnic denominat(1) :      

� No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma de l’esmentat projecte. 

C DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ D’OBRES 
NOM I COGNOMS DNI

DOMICILI (CARRER I NÚMERO) CP

LOCALITAT PROVÍNCIA

TITULACIÓ ESPECIALITAT

COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ÉS PROCEDENT) NÚMERO COL·LEGIAT (SI ÉS PROCEDENT)

D DECLARACIÓ DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ D’OBRES 

Declare sota la meua responsabilitat que: 
� Posseïsc la titulació indicada en l’apartat C. 
� D’acord amb les atribucions professionals d’esta titulació, tinc competència per a la direcció de les obres 

d’execució i la certificació relatives al projecte tècnic (2) :      
      
� No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma del certificat de direcció de 

l’execució de les esmentades obres. 

E FIRMES DELS TÈCNICS TITULATS COMPETENTS  QUE DECLAREN 
I perquè conste i tinga els efectes oportuns, s’expedix i 
firma la present declaració responsable de la veracitat 
de les dades i la informació anteriors. 

I perquè conste i tinga els efectes oportuns, s’expedix i 
firma la present declaració responsable de la veracitat 
de les dades i la informació anteriors. 

             ,      , de                 de 20      

Firmat: el tècnic titulat competent projectista 

             ,      , de                 de 20      

Firmat: el tècnic titulat competent director de l’execució de 
les obres 

(1) S’ha d’indicar, amb el detall adequat, el tipus i les característiques de l’establiment i/o instal·lació projectada objecte de la 
present declaració. 

(2) Quan el tècnic projectista i el director de l’execució d’obres no siguen la mateixa persona, podran presentar este document
per separat; en este cas, el director de les obres haurà d’identificar l’autor del projecte tècnic i la denominació d’este.
En cas que se subscriguen ambdues declaracions responsables (la del projectista i la del director de l’execució de les 
obres) en este document, serà suficient de fer referència al projecte detallat en l’apartat B. 
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