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CURS A DISTANCIA “INTRODUCCIÓ ALS PERITATGES JUDICIALS” 
 
OBJECTIUS 

Conèixer els requisits i les principals característiques formals per a l’elaboració i presentació 
dels peritatges judicials.  
 
ADREÇAT A  
 
Llicenciats o Graduats interessats en la matèria.  
 
CONTINGUTS 

I. INTRODUCCIÓ: Conceptes bàsics, intervinents en el procediment, perits.  
II. EL PERITATGE: Objecte, requisits legals i formals, terminis.  
III. ACTUACIONS DELS PERITS: Extrajudicial i en seu judicial (penal; civil).  
IV. CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES: Elaboració del peritatge, declaració del perit.  
 
DURADA, LLOC, DATES I HORARI 

El curs es durà a terme de forma presencial (per videoconferència) usant la plataforma “Google 

Meet” el dia:  Dijous 28 d’octubre de 16.30 a 20.30 hores.  

 
PROFESSORAT 

ASET Abogados.  

 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 

La inscripció s’ha de realitzar per telèfon (971775373), en horari de secretaria, o per correu 

electrònic (secretaria@quimibal.org), fins el 20 d’octubre de 2021. Horari de la secretaria: 

dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 h a 13 h, i dilluns de 16 h a 20 h. 

Quota d’inscripció: 

 Col·legiats: 25 € 

 Altres participants: 40 € 

Posteriorment, s’ha d’enviar per correu electrònic (secretaria@quimibal.org) el resguard de 

l’ingrés en el compte de Banc Sabadell ES51-0081-1408-89-0001015905, en el qual s’indiqui el 

nom de  la persona inscrita i del curs. 
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* En cas de cancel·lar una inscripció s'ha de fer a secretaria@quimibal.org. Les retencions per 
despeses de cancel·lació seran del 20% de l'import de la inscripció, segons aquesta es comuniqui 
després de la data límit d'inscripció. 
 

PLACES 

 
El nombre màxim de places és de vint-i-cinc (25) i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. 

Per a la realització del curs es necessari un nombre mínim de vuit (8) inscrits. En cas de no 

arribar a aquesta xifra, el Col·legi de Químics es reserva el dret d’anul·lar el curs amb la 

devolució completa de les taxes abonades. 

 


