SOLLICITUD D’ INCORPORACIÓ AL LLISTAT DE GEÒGRAFS PÈRITS JUDICIALS 2018
Aquest document ha de ser complimentat tant pels qui vulguin incorporar-se a les llistes de pèrits per primera
vegada com pels qui ja n'hagin format part en anys anteriors.
Un cop omplert, s'ha d’enviar per correu electrònic a informacio@geografs.org abans de les 19:00 h del dia 4 de
desembre de 2017.

1. DADES IDENTIFICATIVES
(Ompliu si us plau amb lletra majúscula, fins i tot el correu electrònic)

Nom i cognoms:
Número Collegiat/ada:

DNI:

Adreça:
Localitat i CP:
Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Fax:

Correu electrònic:

□ Autoritzo que aquestes dades actualitzin les dades que hi consten a la Base de Dades del Collegi
de Geògrafs.
2. ESPECIALITATS (Marcar amb una “x” les caselles que corresponguin)

□
□
□
□
□

Anàlisi territorial de la població i demografia.
Desenvolupament regional i local.
Medi físic, Recursos naturals i Medi Ambient.
Planificació i Gestió territorial.
Tecnologies de la Informació Geogràfica.

3. LLISTA PER A PERITATGES REGITS PER (Es pot estar inscrit en ambdues modalitats)

□
□

Llei d’Enjudiciament Civil LEC, per a peritatges de part o privats

Ordre JUS/419/2009, per a peritatges a càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya
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4. ÀMBIT D'ACTUACIÓ (Marcar amb una “x” les caselles que corresponguin)
NOM GERÈNCIA/SERVEI TERRITORIAL

Partits judicials adscrits

Gerència Territorial de Barcelona Ciutat

Barcelona

Gerència Territorial de Ciutat de la Justícia de Barcelona i
L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Gerència Territorial de Barcelona Nord

Arenys de Mar

L'Hospitalet de Llobregat
Badalona
Berga
Cerdanyola del Vallès
Granollers
Igualada
Manresa
Gerència Territorial de Barcelona Nord (cont.)

Mataró
Mollet del Vallès
Rubí
Sabadell
Santa Coloma de Gramenet
Terrassa
Vic

Gerència Territorial de Barcelona Sud

Cornellà
El Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Blanes
Figueres
Girona
La Bisbal
Olot
Puigcerdà
Ripoll
Sant Feliu de Guíxols
Santa Coloma de Farners
Balaguer
Cervera
La Seu d'Urgell
Lleida
Solsona
Tremp
Vielha e Mijaran
El Vendrell
Falset
Reus
Tarragona
Valls
Amposta
Gandesa
Tortosa

Serveis Territorials a Girona

Serveis Territorials a Lleida

Serveis Territorials a Tarragona

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
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5. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PROFESSIONAL
Declaro sota promesa o jurament
- Ser collegiat/ada del Collegi de Geògrafs en ple exercici dels meus drets i no incórrer en causa
d'incapacitat, incompatibilitat, ni inhabilitació legal o deontològica.
- Tenir l’experiència i coneixements científics, tècnics i pràctics necessaris per realitzar responsablement informes i dictàmens en l’especialitat a la qual em presento.
- Haver exercit professionalment durant més de __ anys.
- Estar al corrent de les obligacions collegials.
- Estar al corrent en l'acompliment de les meves obligacions tributàries i de la seguretat social.
- No haver estat privat/da per cap altra raó dels drets que permeten exercir la funció de pèrit judicial.
- Comprometre'm a acceptar els nomenaments que facin els òrgans judicials, especialment en els
supòsits d'assistència jurídica gratuïta, sense perjudici de les circumstàncies excepcionals de no
acceptació.
- Comprometre'm a comunicar al Collegi de Geògrafs, i als òrgans judicials o administratius als quals
estigui assignat/da, els canvis de domicili, telèfon, fax i correu electrònic.

Sollicito la meva incorporació al Llistat de Geògrafs Pèrits Judicials de la Delegació
Territorial del Collegi de Geògrafs a Catalunya per l'any 2018.

I perquè així consti, signo el present document a

el

de

de 2017

Signat:

NOTA:

Tots els camps sollicitats són dades d’obligat compliment. En cas de no complimentar-se, la
sollicitud no podrà ser tramitada.

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades (LOPD), us informem que les dades facilitades en aquest
document seran utilitzades per donar compliment a l'article 341 de la Llei d'enjudiciament civil, que preveu la confecció de
llistes i designació de Pèrits judicials a presentar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas,
podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancellació i oposició que us assisteix, mitjançant un escrit adreçat a la Delegació
del Collegi de Geògrafs a Catalunya, adjuntant còpia del DNI, al carrer Muntaner, 81, 6è 1ª, 08011 Barcelona.
El collegiat/ada autoritza el tractament de les seves dades amb la mencionada finalitat i consent la cessió a les autoritats
administratives i judicials obligades per la Llei.
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