SOL·LICITUD D'ADSCRIPCIÓ Al SERVEI DE PERITS PRIVATS ANY 2022

U. Dades del/la sol·licitant:
Nom i Cognoms:
N° de col·legiat/a:
Número de telèfon professional de contacte:
Adreça:
Correu electrònic professional de contacte:
Dades addicionals:
●

Estic inscrit en el Torn de Peritatge actualment i desitge continuar en el
mateix durant l'any 2022.

Dos. L'objecte de la signatura del present document és acceptar la prestació com a
Treballador/a Social Perit Judicial.

Tres. El/la col·legiat/a estarà al dia en el pagament de les quotes del col·legi.

Quatre. El/la professional accepta exercir i declara trobar-se legalment habilitat per a
l'exercici professional lliure.

Cinc. El/la col·legiat/a comunicarà tots els canvis personals i/o professionals que puguen
afectar el correcte exercici i funcionament del servei.

Sis. El/la professional declara tindre, almenys, 30 hores lectives en formació específica
sobre peritatge judicial.

Set. Quan el/la col·legiat/a vulga causar baixa del servei, el comunicarà al Col·legi Oficial
de manera i forma que quede constància de la seua voluntat de no pertànyer al torn
d'intervenció.

Huit. El/la col·legiat/a autoritza el Col·legi a mostrar el seu curriculum vitae a les entitats
i professionals sol·licitants del llistat de Perits Privats, a fi, de poder tindre la màxima
informació per a la selecció del professional *peritador.

Nou. El/la professional accepta començar a prestar els seus serveis el dia 01/01/22 en el
llistat de perits privats.
Deu. El/la professional declara que, per al seu exercici professional com a perit, la seua
especialitat és: (assenyalar una o més caselles):
●
●
●
●
●
●
●

Família: menors, processos de separació i divorci, recursos de valoració
d'idoneïtat de sol·licitants d'adopció, acolliments i tutela.
Incapacitats: internament, incapacitats, nomenament de tutor/a, prodigalitat,
ludopatia i joc, *curatela, tutela, administració de béns.
Penal: peritatge immers en causes penals, proposta orientada cap a la reinserció,
menors infractors, imputabilitat, integració social.
Soci-laboral: processos de desnonament i reallotjament alternatiu, conflictes de
tipus laboral.
Dependència i prestacions socials: valoració de resolucions en matèria de
prestacions i/o serveis en l'àmbit de l'acció social i els serveis socials.
Violència: valoració de seqüeles socials de les
víctimes, maltractaments
intrafamiliars, agressió i abús sexual.
Sanitari: minusvalideses, pensions d'incapacitat laboral, seqüeles d'accidents,….

Onze. El/la professional sol·licita que siga anomenat per al seu exercici professional com
a perit en els partits judicials de: (assenyalar una o més caselles).
●
●
●
●
●

Castelló
Nules
Segorbe
Vila-real
Vinaròs

Dotze. El/la col·legiat/al fet que incomplisca algun d'aquests compromisos deixarà de
formar part del present servei i acceptarà les possibles sancions que de la seua actuació
determine la Junta de Govern i/o Comissió de Peritatge Social.

Tretze. El/la col·legiat/a autoritza al Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló a
facilitar les seues dades en cas que se sol·licite un peritatge privat i perquè siguen
facilitats al Col·legi d'Advocats de Castelló, institucions o organismes afins a l'àmbit
pericial i particulars.

Signat (Nom i cognoms): _________________________________
TS Col.n°

A Castelló, a

de

de 2022

Als efectes previstos en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal,
se l'informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran (o actualitzaran) als fitxers del Col·legi Oficial de
Treball Social de Castelló, amb adreça C/ Alcalde Tárrega, *nº32 baix, CP 12004, Castelló de la Plana. La finalitat del
tractament de les dades serà la de gestionar la inscripció en el llistat de peritatge.

