Colexio Oficial de Enxeñeiras e
Enxeñeiros Químicos de Galicia

CURSO PRESENCIAL DE PERITAXE XUDICIAL
Santiago de Compostela | 9 Marzo | 17h.-21h.
Aula A.7. ETSE. Campus Vida
¿Qué é un perito?
Un perito xudicial é un profesional con coñecementos recoñecidos que suministra información ou
opinión fundada aos tribunais de xustiza sobre puntos litixiosos que son materia do seu ditame e
que o xuíz non está obrigado a coñecer debido a súa especificidade ou formación especializada
necesaria para dominar a materia. Para iso o perito está obrigado a actuar de xeito imparcial e
obxectivo baixo xuramento (Lei de Axuizamento Civil).

Programa


17h.- 0 PERITAXE XUDICIAL: FUNCIÓN E FINALIDADE.
Poñente: Dna. Lorena Tallón García.
Maxistrada-xuíz titular do Xulgado de Primeira Instancia nº 1 de Noia (A Coruña).



18h.- ASPECTOS PRÁCTICOS DO PERITAXE ANTE XUlGADOS E TRIBUNAIS.
Poñente: D. Luis Villar Folla-Cisneros.
Arquitecto Técnico, Enxeñeiro de Edificación, membro da Asociación Profesional de Peritos
Xudiciais, Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia. Con máis de 20 anos de actuación
profesional ininterrompida como perito xudicial ante xulgado e tribunais de distintos ordes
xurisdicionais.



19h. - DESCANSO



19.20h.- RESPONSABILIDADES E OBRIGAS DOS PERITOS XUDICIAIS. EXPOSICIÓN DE
INFORMES.
Poñente: D. Lisardo Núñez Pardo de Vera.
Avogado. Asesor xurídico do COEQGa.

Colexio Oficial de Enxeñeiras e
Enxeñeiros Químicos de Galicia

Matrícula
Para matricularse no curso débese enviar un correo electrónico a coeqga@coeqga.es aportando a
seguinte información:
Nome: ....................................................................................................................................
Apelidos:...................................................................................................................................
DNI: ............................................................... Telef ..............................................................
E - mail .......................................................... Nº colexiado ..................................................
En caso de non ser colexiado, indicar se é:
Profesional:
-

En activo; indicar a empresa na que desenvolve a actividade profesional.
En situación de desemprego.

Estudante:
-

Alumno de Máster; indicar o Máster que se está cursando.
Alumno de Grao; indicar titulación e curso.

Prazo de matrícula: ata o 7 de marzo, para abonar a cuota e enviar o correo electrónico cos datos
solicitados, o xustificante de pago e a documentación que acredite devandita cuota.

Cuotas
Colexiados e precolexiados 20€ / Estudantes (Grao |Máster) 30€ / Profesionais 50€
Profesionais en situación de desemprego 40€
 Os estudantes deberán aportar fotocopia da matrícula no curso 2017-2018.
 Os profesionais en situación de desemprego deberán aportar fotocopia da tarxeta de
demanda de emprego.
Datos bancarios: nº de conta ES67 0081 2156 69 0001117713 do Banco Sabadell, indicar no
concepto “Nome Apelidos – Curso Peritaxe”

