JUNTA DE GOVERN - 23 DE GENER DE 2018
Proposta de tancament d’expedients visats amb una antiguitat superior a 3 anys
Atesa la problemàtica detectada de no retirar els expedients visats del Col.legi amb les
implicacions del cost de manteniment que suposa i els processos que manquen per
controlar, la Junta de Govern ACORDA el tancament de tots els documents visats i no
retirats, amb una antiguitat superior a 3 anys. Els documents visats i no retirats quedaran
anul·lats en el sistema. Haurà de quedar rastre informàtic que aquest document ha estat
prèviament visat i després anul·lat, quedant registre de totes les dates.
En el cas d’arxiu presencial, el col·legi procedirà a la destrucció de tots els exemplars físics
del projecte o treball visat i no retirat, sense perjudici de que a criteri de les Juntes
Directives de cada demarcació puguin establir un criteri diferent.
En el cas de projectes presentats telemàticament, s’esborraran els fitxers electrònics
adjunts.
En cas que sigui l’arquitecte o el sol·licitant de visat qui demani la destrucció, si han
transcorregut més de 3 anys des da la data de visat, es cobrarà un preu de 2,06 x DV x Ca
€ /actualment 1 DV = 18,03€ i Ca=1,76).
Aquest acord substitueix el del 29 de febrer de 2016, de Tancament d’expedients de
visat no retirat a petició de l’arquitecte o el sol·licitant del visat transcorreguts més
de 3 anys des de la data de visat, ja que aquest només es feia referència a la petició per
part de l’interessat.
Previ a la destrucció dels documents, es farà publicitat d’aquest acord a través dels mitjans
genèrics (notícies al web i al butlletí de suport professional).
Els mateixos criteris definits en aquesta proposta d’acord seran aplicables per expedients
retinguts per part del visador, i no esmenats per l’arquitecte.

(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.

