Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Direcció General de Funció Pública i Interior
PROTOCOL
S’ha d’identificar el tècnic suposadament competent, per tant, si la documentació
tècnica no esta visada, s’haurà de presentar una declaració responsable com l’indicat
al ANNEX 1.
A.- La comprovació que ha de realitzar l’administració per saber si el tècnic té la
titulació declarada i si el signant del treball ha estat inhabilitat professionals o
judicialment se realitzarà als 100% dels expedients. La comprovació es farà com a
mínim trimestralment.
a) Si és un professional d’un altre estat membre se pot consultar mitjançant l’IMI.
Si l’administració en concret no esta donada d’alta a l’IMI, es pot enviar un
correu a activitats@dginteri.caib.es i ens posarem en contacte al responsable
perquè us doni d’alta, i en cas de urgència intentarem que el Servei de
Activitats del Govern realitzi la consulta per vosaltres.
b) Si és un professional Espanyol, es procedirà a corroborar:
1. Que el tècnic competent té la titulació declarada.
2. Que el tècnic competent que a signat el projecte o documentació tècnica o
realitza la direcció facultativa, no ha estat inhabilitat professional o
judicialment.
Aquesta comprovació es realitzarà de la forma següent:
Esta visat?
SI  OK
NO Té certificat o document equivalent emès pel col·legi professional
competent en la matèria o l’activitat a les Illes Balears que indiqui que el tècnic té la
titulació declarada i que no ha estat inhabilitat professional o judicialment?
Si  OK
No  Hi ha declaració responsable (ANNEX 1)?
Nota: Actualment és obligatori estar col·legiat per exercir la
professió.
Si  Consultar periòdicament en el col·legit i comprovar si està dins la
llista com tècnic d’exercici lliure i que, per tant, compleix
aquestes dues qüestions. Del resultant de la comprovació se
realitzarà un registre com a prova per si en un futur ha d’anar a
judici.
<15000 habitants: Consultar com a mínim cada 6 mesos
>15000 habitants: Consultar com a mínim cada 3 mesos
La col·legiació per exercir en exercici lliure actualment és
obligatòria. Els col·legits professionals hauran de tenir un
registre dels col·legiats als quals s’accedeixi a través de la
ventanilla única del col·legi corresponent per via telemàtica, que
estarà permanentment actualitzat, (art. 10 de la Ley de colegios
profesionales). A l’esmentat registre constaran almanco les
dades següents: Nom i llinatges dels professionals col·legiats,
número de col·legiació, títols oficials dels que estigui en
possessió, domicili professional i situació d’habilitació
professional.
Relació de pàgines web que fins a la data han estat
comunicades pels col·legis professionals al SADGFI per a la
seva inclusió en el protocol:
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• Col·legi de d’Enginyers Tècnics Industrials de Balears
(VIA WEB- http://coeti-balears.com veure Registro de
colegiados de la Ventanilla única.
• Col·legi de d’Enginyers tècnics industrials de altres
comunitat. Per trobar la WEB ho podeu fer mitjançant
qualsevol cercador o posar-se en contacte amb el
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Industriales http://www.cogiti.es/ per trobar
l’adreça del col·legi.
• Col·legit de Enginyers superior Industrials de Balears
(VIA WEB – http://www.coeib.com/
• Col·legi de d’Enginyers Industrials de altres comunitat.
Per trobar la WEB ho podeu fer mitjançant qualsevol
cercador o posar-se en contacte amb el Consejo General
de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
http://www.ingenierosindustriales.es per trobar l’adreça
del col·legi.
• Altres col·legits, si s’ens envia un correu a
activitats@dginteri.caib.es, el cercarem i li enviarem les
dades de contacte.
No
Igualment que el cas anterior periòdicament se realitzarà
la comprovació.
Se li pot requerir còpia i original del títol, núm. de
col·legiat i col·legi professional o qualsevol altre prova
que demostri que disposa del títol corresponent i que
està habilitat.
NOTA del SADGFI posterior a la comissió: La Ley 2/2011, de 4 de marzo de
Economía Sostenible, en la seva disposició addicional segona preveu la creació d’un
Registre Nacional de titulats universitaris oficials i altres Registres...
Document adjunts:
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CERTIFICADO DE INTERVENCION PROFESIONAL

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares en relación al documento
a continuación referenciado ACREDITA Y GARANTIZA:

• Que el técnico firmante es Ingeniero Industrial y esta colegiado.
• Que no consta inhabilitado.
• Que el documento sometido a registro es COMPLETO, es decir, incluye los
documentos técnicos necesarios para su tramitación posterior.
• Que en el día de la expedición del presente certificado, el colegiado está dado
de alta en la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional que el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales tiene contratada para cubrir la
responsabilidad civil profesional de sus colegiados y contratada en su caso, la
ampliación correspondiente para este documento.
• Que el Colegio mantendrá en sus archivos la documentación técnica durante
los plazos legalmente establecidos.
PALMA, a

de

de 2011

DOCUMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGISTRO DE ENTRADA NÚMERO:

000

FECHA:

00/00/0000

INGENIERO INDUSTRIAL D/Da.:

**

COLEGIADO NUMERO:

000

Se adjunta a este Certificado copia cotejada con el original del documento registrado
ante el Colegio sellada en todas y cada una de las hojas.

C/ Francesc Salvà, s/n. Es Pinaret. 07141 Es Pont d’Inca (Marratxí). Tel.: 971176413; Fax: 971176425 Pàgina 3 de 8
Web: http://activitats.caib.es

Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Direcció General de Funció Pública i Interior
Escrit del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears on s’indica que el
seu registre està lligat a l’assegurança de responsabilitat civil i aquesta està lligada a que
es comprovi pel col·legi que es competent i que està habilitat.
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B.- Per comprovar l’altre qüestió, si el treball està dins les seves competències, convé
comprovar aleatòriament una mostra amb els següents paràmetres inicials.
Z
p
q
E
n
N

és el nivell de confiança.
0,995
és la variabilitat positiva.
0,99
és la variabilitat negativa.
0,01
és la precisió o el error.
0,02
és el tamany de la mostra a inspeccionar.
és el tamany de la població. Número de expedients.

99.5%
99%
1%
2%

N 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
n 10 18 26 33 39 45 50 55 59 63 91 107 117 124 130 134 137 140 142
C.- Per altres qüestions, sobre si el projecte s’ajusta a l’estipulat a la Llei 16/2006,
s’estarà a les inspeccions de ofici ordinàries.
COMPETÈNCIA
A nivell de llicència d’activitat un tècnic és competent sempre que l’activitat quedi
compresa per la seva naturalesa i característiques en la tècnica de cada titulació, ateses
les distintes normatives de competència d’enginyers i enginyers tècnics.
S’ha de tenir en compte que el projecte d’activitat, es basa en el coneixement del
funcionament de l’activitat a desenvolupar, i no en l’obra pròpiament dita ni en les
instal·lacions, que aquestes formen part de les mesures correctores i per tant, són
accessòries, no obstant, s’ha de tenir coneixement sobre aquestes.
A nivell orientatiu tenim el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enginyers industrials i enginyers tècnics industrials: activitats industrials, indústries
turístiques, restauració, comercials, instal·lacions industrials i similars.
Enginyers agrònoms i enginyers tècnics agrícoles: activitats agrícoles i similars.
Enginyers de monts i enginyers tècnics forestals: activitats de la indústria de la
fusta, piscícoles i similars.
Enginyers de mines i enginyers tècnics de mines: pedreres, mines i similars.
Enginyers navals i enginyers tècnics navals: tallers i indústries navals.
Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics de obres públiques: ports i
similars.
Enginyers de telecomunicacions i enginyers tècnics de telecomunicacions:
estacions radioelèctriques emissores, centraletes de telefonia i similars.
Etc. (enginyers aeronàutics, topògrafs...).

Normativa de referència:
• Ley 12/1986 de 1 de abril, que regula las Atribuciones Profesionales de los
Ingenieros Técnicos.
• Real Decreto-Ley 13 junio 1977, núm. 37/77. PERITOS INDUSTRIALES.
Atribuciones.
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•

•

Decreto 13 de febrero 1969., núm. 148/69. ENSEÑANZAS TECNICAS.
Denominaciones de Técnicos de Grados Superior y Medio y especialidades de
éstos.
Decreto de 18 de septiembre de 1935 de competencias profesionales del
Ingeniero industrial.
*****

Declaració responsable per a tècnic competent (TREBALL INDIVIDUAL)
DECLARANT
Nom i llinatges ................................................................................ amb NIF .................................
Carrer/Av./Pça .............................................................. Localitat ....................................................
Codi
postal..................................
Municipi
..............................
Telèfon.............
..................................... Fax ............................................................................................................
Adreça electrònica ............................................................................................................................
Col·legi
Oficial.................................................................................................. núm.
col·legiat..............
actuant com a tècnic competent que realitza projectes i direccions facultatives
Adreça de notificació:
Carrer/Av./Pça .............................................................. Localitat ...................................................
Codi postal ........... Municipi ...............................Província. ........................País ..............................
Telèfon ....................... Fax ...........................
Adreça electrònica: ............................................................................................
De conformitat amb la Llei 12/2010, de modificació de diverses lleis per a la transposició
a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior i
en particular la Disposició transitòria primera sobre la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears.
DECLAR sota la meva responsabilitat:
a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b) Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent, especialment.
1. Que tenc la titulació següent
...........................................................
Especialitat.........................................................................................
Universitat............................................................................................
CODI/DATA DE LA EXPEDICIÓ ......................./ .................................
2. Que no estic inhabilitat professionalment, administrativament ni judicialment
pels treballs.
3. Que els treballs relacionats amb l’expedient de llicència d’activitat
.............................................................................
es
troben
dins
la
competència que m’atorga la titulació.
4. Que complesc els requisits legals establerts per l’exercici de la professió.
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c) Que mantendré els requisits i condicions de la lletra anterior durant l’exercici de la
professió.
d) Que dispòs de la documentació que així ho acredita,
1. Títol original.
2. Pòlissa d’assegurança i carta de pagament.
3. IAE
..................................., ........ d .................................. de 2____.
(rúbrica)
El tècnic titulat competent
Ajuntament d’ .......................................

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu
tractament per aquest òrgan administratiu com a titular responsable del fitxer, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix,
de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de
conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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