COL· LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Vía Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

DOCUMENTACIÓ NECESÀRIA PER A COL·LEGIAR-SE:
• D.N.I. (original).
• Fotocòpia compulsada del Títol o certificat acreditatiu de finalització de la
carrera i resguard original del pagament dels drets d’expedició del títol. (Si adjunta algun
tipus d’homologació o resolució, també ha de presentar fotocòpia compulsada).
• Una fotografia tipus carnet (amb el nom escrit al darrera).
• Abonar 60 € en concepte d’alta.
• Emplenar i signar els següents formularis:
1. Imprès de col·legiació.
2. Imprès d‘associació.
3. Imprès d’ordre de domiciliació deute directe SEPA. (entregar emplenat a les
oficines col·legials)
4. Imprès “MUPITI Accidentes”. És opcional i gratuït (per compte del col·legi).

DOCUMENTACIÓ PER A ENTREGAR AL SOL·LICITANT:
• Informe relatiu a la col·legiació i atribucions professionals dels Enginyers
Tècnics Industrials, en les seves diferents especialitats (s’adjunta amb la documentació per a
col·legiar-se).

DOCUMENTACIÓ NECESARIA PER A TRAMITAR ALTA DE
EXERCICI LLIURE:
Si fa feina pel seu compte:

Si treballa per compte d’una empresa:

- Declaració Censal, epígraf 321.
(antic I.A.E.)

- Declaració Censal de la empresa,
epígraf 843.1.(antic I.A.E.)
Qualsevol altre epígraf serà estudiat
abans de tramitar-se l’alta.

- Alta Autònom de la Seguretat Social
o MUPITI Profesional (antic MUPITI
com alternativa al RETA)
- Declaració jurada incompatibilitat

- Certificat de l’empresa (en el qual s’ha
de indicar que el Tècnic treballa per a
aquesta empresa).
- Fotocòpia contracte treball o TC (si
figura nom complet del treballador).
- Declaració jurada incompatibilitat.
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SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ
Sr. / Sra.: ......................................................................................................................................
amb títol de ............................................................................ amb data ......................................
i especialitat .............................................. , obtingut a la Universitat .........................................
...................................................................
SOL·LICITA
Que a la pròxima Junta de Govern, es tramiti la seva alta com a col·legiat al Col·legi Oficial
de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears, indicant les següents dades.
Dades personals
Nom ......................................................... Llinatges................................................................
amb D.N.I. núm. ....................................... Data de naixement ................................................
Natural de ...............................................
Amb domicili actual a
Carrer................................................................ núm. ....... pis .......... porta........ C.P. .........
Localitat ...................................................................................................................................
Telèfons de contacte (fixos i mòbils)
professionals.................................................................................. (a disposició dels clients)
privats ............................................................................................ (ús exclusiu del Col·legi)
Correspondència col·legial. Vol rebre-la per:
e-mail professional ..............................................................................................................
e-mail personal ...................................................................................................................
Dades laborals (emplenar només si està actiu actualment)
Nom empresa .......................................................................... Tipus empresa ........................
amb domicili al carrer .............................................................. Localitat ................................
1

Exercici Lliure (pel seu compte)

2

Vinculat a Empresa com a:

3

assalariat

Administració Pública: Correspon el seu nomenament a la titulació?:
sí
no
Conselleria d ...............................
Organisme Autònom ..................
Ajuntament d ...................

Situació Laboral:

4

propietari

funcionari

interí

eventual

contractat

Ensenyança:

Nivell educatiu que imparteix:
Categoria docent:

ESO
F.P. grau sup.
titular

batxillerat
universitari
eventual

F.P. grau mitja ................
........................................
interí

contractat

En ....................................................... a .......... de ......................... de. ........

Signatura del sol·licitant ......................................................
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INFORMACIÓ BANCÀRIA (per a domiciliar el pagament de les quotes)
IBAN ............. ENTITAT ............ OFICINA ............. D.C. ......... COMPTE..................................................

SIGNATURA REGISTRADA PER AL VISAT DE DOCUMENTACIÓ
En cas de visar documentació, la signatura que utilitzaré serà la indicada a continuació en el
requadre:

COMPROMÍS COMUNICACIÓ
Sr. / Sra.: .................................................................................................................................
Es COMPROMET a comunicar al Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics
Industrials de les Illes Balears qualsevol variació, alta o baixa respecte a:
Alta en la Declaració Censal (antic I.A.E.)
Alta en el SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL (RETA, Règim General) o
MUTUALITAT alternativa.
Vinculació laboral amb EMPRESA.
La citada comunicació serà verificada a les oficines col·legials pel comunicant en el
termini de deu dies des de que tingui lloc el canvi, baixa o alta.

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIO DE DADES
I m p r e s c i n d i b l e

M a r c a r

S I

o

N o

a b a n s

d e

S I G N A R

Per la present i de conformitat a l’establert en el R.G.P.D.

SI Autoritzo

NO Autoritzo

a que les meves dades (nom, llinatges, domicili, activitat professional, número de
col·legiat, telèfon professional, fax i correu electrònic) apareguin publicats a guies
col·legials, pàgines web o qualsevol altre llista o cens professional.
a que em sigui enviada qualsevol informació que el Col·legi Oficial de Pèrits i
Enginyers Tècnics Industrials Illes Balears consideri d’interès per als seus col·legiats,
el que òbviament no es refereix a les comunicacions corporatives.
En ............................... , a ..... d ................ de ..............

Sgt. ............................................
Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de dades ha de dirigir-se mitjançant una sol·licitud escrita i
signada a aquest Col·legi
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De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: RESPONSABLE:
COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS
NIF/CIF: Q0770002D, ADREÇA: dels Caputxins 3, 3er A 07002 PALMA DE MALLORCA, BALEARS.
TELÈFON 971711557 E-MAIL: coetima@coeti-balears.com. Delegat de Protecció de Dades:
CONTACTE: http://wwwprotecmir.com e-mail: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En el
COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS
tractem la informació que ens facilita per a la gestió d'activitats pròpies del col·legi professional, pel
compliment de les funcions legalment establertes, control de les obligacions legals com a col·legiat/da,
pagament de les quotes col·legials, per a prestació de serveis als col·legiats/des que els ajudin a
l'exercici de la seva professió i per facilitar-li informació de les finalitats i serveis relacionats amb el
col·legi professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu
consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys des
de la seva baixa com a col·legiat/da i/o últim pagament realitzat de quota col·legial efectuada per
vostè. LEGITIMACIÓ: La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i el
compliment de les finalitats i obligacions pròpies del col·legi professional de conformitat amb la Llei
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Resulta d'aplicació la llei de serveis de societat
de la informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant
telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se
li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la seva condició de
col·legiat/da. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, vostè no
podrà col·legiar-se. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes
prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats/des es
cedeixen a la Mutua, entitats asseguradores, Consejo General de Graduados en Ingeniería Rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España. No hi ha previsió de transferència de dades a
tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o
situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si
en el COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES
BALEARS estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen
dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries
per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats/des podran
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas de les quals únicament els
conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació
davant de l'autoritat de control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Procedència: el mateix interessat.
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ASSOCIACIÓ DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS
INDUSTRIALS ILLES BALEARES
NIF: G-07691256

CARRER DELS CAPUTXINS, 3 – 07002 - PALMA DE MALLORCA.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ / INCORPORACIÓ
Sr. / Sra.: .......................................................................................................................
amb títol de.................................................. i especialitat ..................................
SOL·LICITA
Que en la pròxima Junta de Govern, es tramiti la seva sol·licitud d’admissió /
incorporació a l’Associació de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes
Balears, indicant les següents dades.
Dades personals
Nom ................................................... Llinatges ............................................................
amb D.N.I. núm. ................................ Data de naixement ............................................
Natural de .........................................
Amb domicili actual a
Carrer ........................................................ núm. ...... pis......... porta ...... C.P ...........
Localitat .........................................................................................................................
Telèfons de contacte (fixos i mòbils)
professionals ................................................................. (a disposició dels clientes)
privats ............................................................................ (ús exclusiu de l’associació)
Correspondència de l’associació. Vol rebre-la per:
e-mail professional ..................................................................................................
e-mail personal ........................................................................................................
Dades laborals (emplenar només si està actiu actualment)
Nom empresa ................................................................................................................
Tipus empresa................................... amb domicili al carrer .......................................
.......................................................... Localitat ............................................................
REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIO DE DAES
I m p r e s c i n d i b l e

M a r c a r

S Í

o

N o

a b a n s

d e

S I G N A R

Per la present i de conformitat a l’establert en el R.G.P.D.
SÍ Autoritzo
NO Autoritzo
a l’Associació per a comunicar les meves dades professionals a tercers que ho
sol·licitin.
............................................................ a .......... de ......................... de. ........

Signatura del sol·licitant ................................
Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de dades ha de dirigir-se, mitjançant una sol·licitud
1
escrita i signada, a aquest Col·legi.
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De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: RESPONSABLE:
COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS
NIF/CIF: Q0770002D, ADREÇA: dels Caputxins 3, 3er A 07002 PALMA DE MALLORCA, BALEARS.
TELÈFON 971711557 E-MAIL: coetima@coeti-balears.com. Delegat de Protecció de Dades:
CONTACTE: http://wwwprotecmir.com e-mail: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En el
COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS
tractem la informació que ens facilita per a la gestió d'activitats pròpies del col·legi professional, pel
compliment de les funcions legalment establertes, control de les obligacions legals com a col·legiat/da,
pagament de les quotes col·legials, per a prestació de serveis als col·legiats/des que els ajudin a
l'exercici de la seva professió i per facilitar-li informació de les finalitats i serveis relacionats amb el
col·legi professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu
consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys des
de la seva baixa com a col·legiat/da i/o últim pagament realitzat de quota col·legial efectuada per
vostè. LEGITIMACIÓ: La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i el
compliment de les finalitats i obligacions pròpies del col·legi professional de conformitat amb la Llei
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Resulta d'aplicació la llei de serveis de societat
de la informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant
telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se
li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la seva condició de
col·legiat/da. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, vostè no
podrà col·legiar-se. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes
prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats/des es
cedeixen a la Mutua, entitats asseguradores, Consejo General de Graduados en Ingeniería Rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España. No hi ha previsió de transferència de dades a
tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o
situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si
en el COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES
BALEARS estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen
dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries
per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats/des podran
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas de les quals únicament els
conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació
davant de l'autoritat de control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Procedència: el mateix interessat.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de dades ha de dirigir-se, mitjançant una sol·licitud
2
escrita i signada, a aquest Col·legi.
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Il·lm. SR. DEGA,

Sr. / Sra. .................................................................................................................
col·legiat /da núm. .............. , a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics
Industrials Illes Balears, subscriu el present document en relació amb la seva inclusió
en el registre d'exercici lliure de la professió d'enginyer tècnic industrial en aquest
col·legi, segons el qual presenta la següent:

DECLARACIÓ JURAD A

Que el/la que subscriu NO ES TROBA AFECTAT PER CAP
INCOMPATIBILITAT que li afecti i/o impedeixi de realitzar el lliure exercici de la
professió d'enginyer tècnic industrial.
Que el/la que subscriu NO ES TROBA INHABILITAT PER SENTÈNCIA
JUDICIAL FERM, que li impossibiliti i/o impedeixi de realitzar el lliure exercici de la
professió d'enginyer tècnic industrial.
Que el/la que subscriu, es compromet mitjançant aquest document a
comunicar al col·legi, qualsevol canvi que en el futur es pugui produir, en relació amb la
situació d'incompatibilitat i/o inhabilitació anteriorment establerta.
I perquè així consti als efectes oportuns, es firma el present document en
............................................. ,a ........... de ..................................... de 20 .......

Sgn. ...................................................
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA - CORE
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación/ Mandate Reference: _____________________________________
Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza a (A) COETI Balears a enviar órdenes a su entidad financiera para
adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del
acreedor. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del
contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la fecha en que se
realizó el adeudo en su cuenta.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance
with the instructions from the Creditor.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8
weeks starting from the date on which your account was debit. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank

DATOS DEL ACREEDOR/ Information of creditor
Nombre del Acreedor / Name of the creditor: COPETI Illes Balears
Identificador del Acreedor/Identifier of the creditor: Q 0770002 D
Calle/Street: dels Caputxins nº 3-3ºA
C.P./ Postal Code: 07002

Ciudad/City

País/Country:

Palma

España

TIPO DE PAGO/Type of payment: Periódico/Recurrent

■

Pago único/One-off payment

□

DATOS DEL DEUDOR/Information of the debtor
Nombre/Name:
Calle/Street:
C.P./ Postal Code:

Ciudad/City

Número de cuenta/ Account number IBAN:
Localidad en donde se firma/City or town in which you are signing:

País/Country:
SWIFT BIC:
Fecha/Date:

Firma/Signature:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA

Solicitud de alta
Seguro Complemento de Accidentes

Agente:

Abril 2021

1.- Datos del Solicitante
Nombre y apellidos (Escribir en letras mayúsculas)
Nif

(*) Adjuntar fotocopia

Fecha de nacimiento

Hombre

Mujer

Estado civil

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Nº Mutualista

Nº Colegiado

E-mail

Colegiado En

¿Es usted familiar de algún mutualista? En caso afirmativo, indíquenos el nombre y apellidos y grado de parentesco.

2.- Actividad Profesional
Ejerciente Libre, En caso afirmativo, ¿Cotiza en el Reta?

Si

Trabajador por cuenta Ajena

No

Ambas

3.- Beneficiarios
Nombre y apellidos

Dni

Parentesco

Fecha nacimiento

% Prestación

En caso de fallecimiento del asegurado, de no existir designación expresa de beneficiarios, lo serán por el siguiente orden de prelación preferente y excluyente:
1º Cónyuge y descendientes del asegurado, 2º Ascendientes del asegurado y 3º Herederos Legales.

4.- Garantías y Capitales asegurables
Garantías:
Incapacidad permanente absoluta por accidente
Incapacidad permanente parcial por accidente hasta
Incapacidad permanente total por accidente
Muerte por accidente

Básica
36.000
18.000
18.000
21.000

Doble
72.000
36.000
36.000
42.000

Autorización Bancaria
Domiciliación bancaria: El tomador y deudor de esta póliza, una vez firmada dicha solicitud, autoriza a Mupiti a que adeude en dicha cuenta bancaria, el importe relativo a
dicha póliza contratada, con la periodicidad que corresponda, así como otros cargos relacionados con la misma. Del mismo modo, también autoriza a la entidad bancaria
colaboradora de Mupiti a efectuar los adeudos oportunos en la cuenta indicada, siguiendo las instrucciones de Mupiti.

Nombre y apellidos del titular de la cuenta (Escribir en letras mayúsculas)

IBAN

Entidad

Oficina

DC

Nif

Cuenta

Firma del Titular de la cuenta

ES

5.- Política de Proteccción de datos
El firmante de la solicitud declara que la información facilitada es cierta, incluida la relativa a la edad, parentesco y datos de salud (si fuera
preciso aplicarlos) y se somete a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de Mupiti, informándole que los datos personales que nos
indica son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula con usted.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) se informa en los siguientes términos:

Nota: Debe de firmar en todos los apartados indicandos por la flecha roja

Solicitud de alta
Seguro Complemento de Accidentes
Responsable del tratamiento:
Mutualidad de previsión social de peritos e ingenieros técnicos e industriales a prima fija (MUPITI)
C/ Orense 16, 1ª Planta
28020 Madrid
Finalidad:
Se le informa que los datos personales que aporta, junto a los obtenidos durante la vigencia de este y otros contratos que tenga, tendrá o
haya tenido en su condición de mutualista, serán objeto de tratamiento para la gestión de los productos y servicios contratados, gestionar
las relaciones con el mutualista, cubrir y ejecutar las coberturas y prestaciones que correspondan a otros derivadas de sus contratos y
mantenerle informado de cuantas acciones y productos de la Mutualidad puedan ser de su interés.
Conservación:
Los datos serán conservados mientras exista relación con la mutualidad y el tiempo necesario para satisfacer las obligaciones legales a las
que Mupiti venga obligada.
Base de legitimación
Basamos el tratamiento de los datos personales que aparecen en el contrato que suscribe con nosotros en la necesidad de los mismos para
su correcta ejecución y, en el caso de envío de comunicaciones comerciales sobre productos o servicios similares, en el interés legítimo
según lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Destinatarios
Los datos facilitados podrán ser comunicados a terceros única y exclusivamente en el contexto de la ejecución de la relación contractual y
en el caso de determinados servicios complementarios, a terceras compañías aseguradoras para que tengan conocimiento del alta y
puedan proporcionarle el servicio de asistencia correspondiente si Vd. lo demandase. También podremos comunicar sus datos a las
entidades financieras para el cobro de las prestaciones y a las Administraciones Públicas si somos requeridos en el cumplimiento de nuestras
obligaciones legales.
Derechos
Vd. podrá solicitar dejar de recibir información comercial en cualquier momento que nos lo solicite. Asímismo puede solicitar el acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos personales enviando un email a protecciondedatos@mupiti.com
indicando el derecho que quiere ejercer (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad) y una copia del documento
que le identifique. En el caso de las comunicaciones comerciales podrá darse igualmente de baja en cada email comercial que reciba ya
que le ofreceremos un sistema sencillo para solicitar la baja.
La información que aparece de terceras personas (los beneficiarios incluidos en este documento) tendrá el mismo tratamiento de
protección de datos que los demás datos, así como se entiende que usted tiene el consentimiento de dichas personas para incorporar sus
datos en la solicitud.
Le informamos que tiene Vd. derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si
considera que sus derechos no han sido satisfechos.
Delegado de protección de datos
Hemos designado un Delegado de Protección de Datos con quien Vd. puede contactar en Mupiti - Calle Orense, 16 1ª Planta, 28020
(Madrid) o, de otro modo, enviándonos un correo electrónico al siguiente buzón: delegadoprotecciondedatos@mupiti.com.
Por último, puede revisar la política de privacidad en la dirección https://mupiti.com/politica-de-privacidad.

Fecha de solicitud

Firma del solicitante

Nota: Debe de firmar en todos los apartados indicandos por la flecha roja

Declaración complementaria obligatoria
A cumplimentar por la persona a asegurar
Nombre y apellidos (Escribir en letras mayúsculas)

Nif

Fecha de nacimiento Hombre Mujer

Instrucciones de cumplimentación
- Cumplimentar cuidadosamente. Todas las preguntas deben ser constestadas.
- No utilizar signos ni rayas como respuestas.
- Cuando se deba responder Sí o No a una pregunta determinada, marcar con una X en la casilla.
- Detalle por favor con fechas y datos lo más minuciosos y completos posible, las respuestas que se hayan marcado afirmativamente.

Declaración de Actividades y Coberturas preexistentes
1. ¿Tiene usted trabajo o va a ejercer en un futuro inmediato?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Cual es su profesión?
¿Qué tareas concretas desarrolla?

¿Cual es la actividad de la empresa en qué trabaja?
2. ¿Practica deportes como aficionado?
Por favor indique cuales:
3. ¿Se desplaza fuera de la Unión Europea alguna vez, o tiene intención de hacerlo próximamente?
Motivo:

Países:
Tiempo de permanencia fuera de España

0 a 50 días

51 a 180 días

> 180 días

4. ¿Hace uso de medios de transporte aéreo como piloto o personal de tripulación?
5. ¿Ha suscrito o tiene en tramitación otras pólizas de seguro de vida, accidente o salud?
6. En caso de tener un seguro de vida, por favor, indique coberturas, capital contratado y entidad donde tiene suscrito dichos seguros

NOTA: La persona a asegurar declara que disfruta de buen estado de salud, que no está de baja por incapacidad temporal y no está
tratando o tiene declarada ninguna incapacidad permanente.
Declara haber contestado con exactitud a cada una de las preguntas y conocer que las mismas, son la base para la valoración del riesgo,
y para la formalización del contrato de seguro, de manera que cualquier falsedad, omisión o inexactitud de estas declaraciones que
incidan en la citada valoración, será causa de nulidad del referido contrato.

Firma del Firma del solicitante

Información muy importante:

A través de Mupiti se puede realizar el ejercicio libre de la profesión sin tener que darse de alta en la Seguridad Social.
¿Quieres recibir más información?
SI
NO

Nota: Debe de firmar en todos los apartados indicandos por la flecha roja

INFORME RELATIU A LA COL·LEGIACIO I ATRIVUCIONS PROFESSIONALS DE
L’ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL, EN LES SEVES DIFERENTS ESPECIALITATS.

A.- COL·LEGIACIO: L'article 3 del Reial decret 104/2003 de 24 de gener pel
qual s'aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers
Tècnics Industrials i del seu Consejo General, en l'actualitat, estableix:
“Los Colegios estarán integrados por los titulados con arreglo a los planes de
estudios anteriores al Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre o conforme a los
reales Decretos 1462/1990 de 26 de octubre y 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992,
1405/1992 y 1406/1992, todos ellos de 20 de noviembre, y por los Peritos industriales,
siempre que estén en posesión del correspondiente título con carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, expedido, homologado o reconocido por el Estado, que lo
soliciten y cumplan los demás requisitos exigidos por los presentes Estatutos“.
Els Reials Decrets 1402, 1403, 1404, 1405 i 1406 de 20 de novembre de 1992
aproven respectivament les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a
l'obtenció dels títols Enginyer Tècnic Industrial, especialitat electricitat; especialitat
electrònica Industrial; especialitat mecànica; especialitat química Industrial; especialitat
tèxtil.
Conseqüència de l'anterior els Col·legis de Perits i Enginyers Tècnics
Industrials han de procedir, entre uns altres, a la Col·legiació de:
-

Enginyers Tècnics Industrials especialitat electricitat.
Enginyers Tècnics Industrials especialitat electrònica industrial.
Enginyers Tècnics Industrials especialitat mecànica.
Enginyers Tècnics Industrials especialitat química industrial.
Enginyers Tècnics Industrials especialitat tèxtil.

B.- COMPETENCIES I ATRIBUCIONS PROFESSIONALS:
L’article
1.1
de la LLEI 12/86 d’1 d’abril assenyala que els Enginyers Tècnics... tindran LA
PLENITUT DE FACULTATS i ATRIBUCIONS EN EL EXERCICI DE LA SEVA
PROFESSIO DINTRE DE L’AMBIT DE LA SEVA RESPECTIVA ESPECIALITAT.
L’article 1.2 estableix que als efectes previstos en aquesta Llei es considera
com a especialitat cadascuna de les enumerades en el Decret 148/1969, de 13 de
febrer, pel qual es regulen les denominacions dels graduats en escoles Tècniques i les
especialitats a cursar a les Escoles d'Arquitectes i Enginyeria Tècnica, i en l'art. 3.5
d'aquest decret s'estableix: ENGINYERIA TECNICA INDUSTRIAL:
a) Especialitat: mecànica.- La relativa a la fabricació i assaig de màquines, l'execució
d'estructures i construccions industrials, els seus muntatges, instal·lacions i utilització,
així com a processos metal·lúrgics i la seva utilització.b) Especialitat: elèctrica.- La relativa a la fabricació i assaig de màquines elèctriques,
centrals elèctriques, línies de transport i xarxes de distribució, dispositius
d'automatisme, comandament, regulació i control electromagnètic i electrònic per a les
seves aplicacions industrials, així com els muntatges, instal·lacions i utilització
respectius.c) Especialitat: química industrial La relativa a instal·lacions i processos químics i al
seu muntatge i utilització.d) Especialitat: tèxtil.- La relativa a instal·lacions i processos d'indústria tèxtil, el seu
muntatge i utilització.-

L'article 2.1 de la Llei 12/86 assenyala que corresponen als Enginyers Tècnics,
dins de la seva respectiva especialitat, les següents atribucions professionals.
a).- La redacció i signatura de projectes que tinguin per objectiu la construcció,
reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o
explotació de béns mobles o immobles, en els seus respectius casos, tant amb
caràcter principal com a accessori, sempre que quedin compresos per la seva
naturalesa i característiques en la tècnica pròpia de cada titulació.
b).- L'adreça de les activitats objecto dels projectes al fet que es refereix
l'apartat anterior, fins i tot quan els projectes haguessin estat elaborats per un tercer.
c).- La realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
d).- L'exercici de la docència en els seus diversos graus en els casos i termes
previstos en la normativa corresponent.
e).- L'adreça de tota classe d'indústries o explotacions i l'exercici, en general
respecte d'elles, de les activitats al fet que es refereixen els apartats anteriors.
L'art. 2.4 de la llei 12/86 en el seu paràgraf primer estableix: A més del que es
disposa en els tres primers apartats d'aquest article, els Arquitectes i Enginyers
Tècnics tindran igualment aquells altres drets i atribucions professionals reconeguts en
l'ordenament jurídic vigent, així com les que les seves disposicions reconeixien als
antics Perits, Aparelladors, facultatius i Ajudants d'Enginyers.
Pel que fa als Pèrits Industrials caldrà estar al que es disposa en l'article 1 del
Reial decret-Llei 37/1.977, en assenyalar aquest que els Perits Industrials tindran
“...idénticas facultades que los Ingenieros Industriales, incluso las de formular y
firmar proyectos, limitadas a las industrias o instalaciones mecánicas, químicas o
eléctricas, cuya potencia no exceda de doscientos cincuenta HP, la tensión de quince
mil voltios y su plantilla de cien personas, excluidos administrativos, subalternos y
directivos”. (Aquest paràmetre de tensió s'eleva a seixanta-sis mil volts quan es tracta
de línies de distribució o estacions transformadores).
Les facultats dels Enginyers Industrials a les quals es refereix el RDL 37/77 són
les establertes en el Decret (Ordre) de 18 de setembre de 1935, publicada en la
Gaceta de Madrid núm. 263 de 20-09-1935 que el seu articulat assenyala:
Article primer.- El títol d'Enginyer Industrial de les escoles civils de l'estat,
confereix als seus posseïdors capacitat plena per projectar, executar i dirigir tota
classe d'instal·lacions i explotacions compreses en les branques de la tècnica
industrial química, mecànica i elèctrica i d'economia industrial (entre les quals hauran
de considerar-se: siderúrgia i metal·lúrgia en general; transformacions químicinorgàniques i químic orgàniques; indústries d'alimentació i del vestit; tintoreries,
adobats i arts ceràmiques; indústries fibronòmiques, manufactures o tractaments de
productes naturals, animals i vegetals; indústries silicotècniques, arts gràfiques,
hidrogenació de carbons; indústries de construcció metàl·lica, mecànica i elèctrica, de
precisió; construccions hidràuliques i civils; defenses fluvials i marítimes; ferrocarrils,
tramvies, transports aeris i obres auxiliars, indústria d'automobilisme i aerotècniques,
drassanes i tallers de construcció naval, varadors i dics; indústries cinematogràfiques;
calefacció, refrigeració, ventilació, il·luminació i sanejament; captació i aprofitament
d'aigües públiques per a proveïments, regs o indústries; indústries relacionades amb la
defensa civil de poblacions; generació, transformació, transports i utilització de
l'energia elèctrica en totes les seves manifestacions; comunicacions a distància i en
general, quant comprèn el camp de la telecomunicació, incloses les aplicacions i
indústries acústiques, òptiques i radioelèctriques.

Article segon.- Així mateix els Enginyers Industrials de les Escoles civils de
l'Estat estan especialment capacitats per actuar, realitzar i dirigir tota classe d'estudis,
treballs i organismes en l'esfera econòmic industrial, estadística, social i laboral. La
verificació, anàlisi i assajos químics, mecànics i elèctrics de materials, elements i
instal·lacions de totes classes. La intervenció en matèries de propietat industrial. La
realització de treballs topogràfics, aforaments, taxacions i partions. Dictàmens,
peritatges i informes i actuacions tècniques en assumptes judicials, oficials i
particulars. La construcció d'edificacions de caràcter industrial i els seus annexos.
Aplicacions industrials auxiliars en la construcció urbana. Quants treballs els encomani
a cada moment la legislació vigent.
De l'anteriorment exposat queda clar que els Enginyers Tècnics Industrials, a
més de la plenitud d'atribucions que se'ls atorga en l'àmbit de l'especialitat respectiva, i
a les quals anteriorment s'ha fet referència, TAMBE posseeixen les facultats i
competències que eren reconegudes als Perits Industrials, o dit d'una altra manera
l'Enginyer Tècnic Industrial té facultats il·limitades en la seva especialitat i facultades
limitades pel RDL 37/77 en les altres especialitats que no li són pròpies.
En aquest sentit, i entre moltes altres, es pronuncien.
a).- La Sentència del Tribunal Suprem de data 9 de juliol de 2002 que estimant
el recurs de cassació plantejat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de
Segòvia, entre altres aspectes, declara: LA QUAL COSA SUPOSA DONAR LA RAO
ALS RECURRENTS DE CASSACIÓ QUE AL COSTAT DEL NOU SISTEMA DE
PLENITUD DE FACULTATS DINS DE CADA ESPECIALITAT, SUBSISTEIXEN LES
ANTIGUES FACULTATS GENÈRIQUES AMB LIMITIS QUANTITATIU.
b).- La Sentència de data 30 d'abril de 2004 dictada per la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que recollint la
doctrina de la Sentència del Suprem fa seva la consideració que “junto al nuevo
sistema de plenitud de facultades dentro de cada especialidad, subsisten las antiguas
facultades genéricas con límites cuantitativos”.

C.-ESPECIALITATS MECANICA, ELECTRICA, QUIMICA INDUSTRIAL I
TEXTIL: De l'exposat anteriorment, i de la regulació d'aquestes especialitats en el
Decret 148/1969, només cal concloure que qualsevol Enginyer Tècnic Industrial de
qualsevol d'aquestes quatre especialitats tindrà facultats il·limitades en la seva
especialitat i facultats limitades (dels Pèrits Industrials) en la resta d'especialitats que
no li són pròpies.
D.- ESPECIALITAT ELECTRONICA INDUSTRIAL: La denominada
especialitat electrònica industrial com s'ha indicat anteriorment no apareix com una de
les especialitats de l'Enginyeria Tècnica Industrial en el Decret 148/1969 de 13 de
febrer.
És en el Reial decret 1403/1992 de 20 de novembre del Ministeri d'Educació i
Ciència (BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1992) en el qual s'estableix el títol
universitari oficial d'Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial i les directrius
generals pròpies dels plans d'estudis conduents a la seva obtenció.
És en el Reial decret 1403/1992 de 20 de novembre del Ministeri d'Educació i
Ciència (BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1992) en el qual s'estableix el títol
universitari oficial d'Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial i les directrius
generals pròpies dels plans d'estudis conduents a la seva obtenció.
El problema que planteja l'especialitat electrònica industrial és que existeix un
decret que regula el títol i el pla d'estudis però no hi ha norma legal sobre les seves

atribucions, de les quals si disposen les altres especialitats química, tèxtil, mecànica i
elèctrica.
En tot cas es pot entendre i defensar, sense perjudici de la seva correcció pels
Tribunals de Justícia, que l'Enginyer Tècnics Industrial especialitat electrònica
industrial tindrà facultats il·limitades en la seva especialitat i limitades en la resta
d'especialitats autònomes i diferenciades que existeixen (mecànica, elèctrica, química
industrial, i tèxtil), i això per dues raons:
1ª.- L'Enginyer Tècnic Industrial especialitat Electrònica Industrial, és un
Enginyer Tècnic Industrial.
2ª.- La Disposició Final Primera punt 2 de la mateixa Llei 12/86 estableix: “De
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, el Gobierno modificará las especialidades a que se refiere el art. 1.2 de
esta Ley en atención a las necesidades del mercado, a las correspondientes
variaciones en los planes de estudio de las escuelas Universitarias y a las exigencias
derivadas de las directivas de las Comunidades Europeas”.
D'acord amb la jurisprudència del Tribunal Supremo, també disposarà de
facultats per a tota mena de projectes i documentacions tècniques en l'àmbit del RBT.
Respecte dels continguts de les facultats il·limitades podria acudir-se a la línia
jurisprudencial de capacitat de projectar sobre la base dels plans d'estudi,
coneixements rebuts, si ben això implica a priori el problema de demostrar que el
treball entra dins d'aquests paràmetres i sense perjudici de les limitacions pròpies
d'altres especialitats. Com a punt de referència, a la pàgina Web de la Universitat de
les Illes Balears s'indica respecte de l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat
electrònica industrial:
Objectes formatius: Proporcionar la formació necessària per a l'aplicació dels
moderns dispositius electrònics i microelectròniques en l'automatització dels processos
productius treballant amb microprocessadors, instruments electrònics, automatismes,
robots.
Continguts bàsics: Electrònica analògica; expressió Gràfica i Disseny Assistit
per Ordinador; Fonaments d'Informàtica; Fonaments de Mecànica; Electrònica Digital;
Matemàtiques; Electrometria; Materials.
Aquest informe s'emet sense perjudici de qualsevol un altre millor fundat en
dret.

