
 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL LLISTAT DE PERITS 

PRIVATS 

1. FINALITAT 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló configura un llistat de 

col·legiats/as interessats/as a actuar com a perits privats, a fi de proveir 

d'aquest servei a qualsevol entitat o professional que el sol·licite. 

La finalitat del/la Treballador/a Social Perit és la de prestar assessorament i 

dictamen pericial en els procediments en els quals se sol·licite. 

 

2. PROCEDIMENT 

 

Amb caràcter anual es realitzarà una convocatòria a tots/as els/as col·legiats/as, 

perquè voluntàriament i a petició pròpia manifesten el seu desig de formar part 

del torn de perits privats. 

Els perits hauran de deixar constància en la seua sol·licitud al Col·legi de l'adreça 

d'email, telèfon i adreça postal al qual vulguen que es comuniquen les perícies.   
 

Cada persona col·legiada interessada a formar part de la llista aportarà el seu 
Curriculum vitae a fi d'oferir-lo a les entitats o persones que sol·liciten un 
peritatge privat. El currículum només s'oferirà com a consulta, romanent sempre 

en les dependències del Col·legi. 
 

L'ordre previst per a la configuració del llistat serà per ordre alfabètic, 
començant per una lletra aleatòria treta a l'atzar. 
 

 
 Les sol·licituds de baixa en la llista com les modificacions de dades personals i 

professionals han de ser notificats per escrit al Col·legi. 
 

 
3. DRETS I DEURES DEL PERIT 
 

 
L'adscripció voluntària del/a professional col·legiat/a a la Llista de Perits del 

Col·legi li atorga els següents drets: 

● Assessorament per part del Col·legi Oficial en els dilemes ètics i 

deontològics derivats de l'exercici de la perícia. 



 
  

  

Així mateix, aquesta adscripció li comprometa a complir amb els deures de: 

 
● Guardar el secret de les actuacions que conega a conseqüència de la 

perícia. 
● Emetre el dictamen dins del termini i en la forma escaient, segons el que 

es disposa en les corresponents normes processals. 
● Comunicar les causes d'incompatibilitat legal o deontològica, entre les 

quals s'inclou l'haver exercit funcions pericials, assessorament o treball 

professional per a alguna de les parts que prenen part en la perícia en els 
tres anys immediatament anteriors. 

● Mantindre actualitzats les dades, i comunicar els canvis o variacions en les 
seues dades personals i/o laborals a l'efecte del Torn. 

● Complir amb les obligacions legals i fiscals corresponents a l'emissió de 
factures per informes pericials. 

 

 
4. CAUSES DE BAIXA DEL TORN DE PERITS 

 
Són motius de baixa com a perit: 
 

● La petició expressa i escrita de la persona interessada amb causa 
justificada. 

● La pèrdua de condició de col·legiat/a. 
● La incoació de procediment penal o expedient disciplinari, en cas que hi 

haja suspensió cautelar de funcions. 

● Haver actuat a gratcient en cas d'incompatibilitat. 
● Haver rebutjat dos nomenaments injustificadament o no haver rendit la 

perícia acceptada. 
● Incompetència manifesta en un peritatge, advertida per l'òrgan judicial i 

benvolguda pel Col·legi Oficial. 

● Tindre sentència penal condemnatòria en raó de la seua intervenció com a 
perit. 

 

En cas que el/la sol·licitant no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la 

documentació exigida, es notificarà a la persona interessada la causa que 

impedeix la continuació del procediment, requerint-se perquè en el termini de 10 

dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació 

que en el cas que no ho fera se li tindrà per desistit en la seua petició, amb 

arxivament de l'expedient sense més tràmit. 

 


