
 

Les dades personals que es cedeixen en aquest document s’incorporen a un fitxer propietat de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana número 39, de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat 
principal de facilitar la gestió administrativa i d’informació al titular, relativa als peritatges judicials i actuacions, jornades, ponències, etc. 
relacionades amb aquesta activitat. El titular de les dades personals autoritza al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i a l’Associació 
d’Enginyers Industrials a la comunicació de les seves dades als òrgans de l’administració de justícia, als òrgans de l’administració pública catalana i 
estatal amb seu a Catalunya i a organismes oficials, persones privades o tribunals arbitrals que puguin requerir de peritatges tècnics. En qualsevol 
moment l’afectat pot exercitar els seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals adreçant un correu a la 
responsable del tractament, lopd@eic.cat indicant en l’assumpte PROTECCIO DE DADES. 
 

ENGINYER PÈRIT JUDICIAL I FORENSE DEL COEIC 
  
Dades col·legiat/associat  

Nom i Cognoms:       

Núm. col·legiat/associat:       

  
MANIFESTO la meva conformitat en actuar com a pèrit a les llistes facilitades anualment pel COEIC a l’Administració de Justícia 
o altres Organismes Oficials en les següents àrees: 
 

 Àmbit general 1 

 Aparells i màquines 

 Accidents de trànsit i vehicles 

 Accidents laborals, riscos i seguretat 

 Acústica, sorolls i vibracions 

 Construcció, estructures, edificació i urbanisme 

 Electrònica industrial: automatització, robòtica i telemàtica 

 Informàtica industrial i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 

 Instal·lacions elèctriques i electricitat 

 Instal·lacions: gas, climatització, aigua, contra incendis, renovables i altres 

 Medi ambient: residus, depuració d’aigües, contaminació. 

 Patents i marques 

 Valoracions, taxacions, incompliment de contractes 

 
En el cas d’altres àrees escriure quines són:  

 
En quines demarcacions vol oferir els seus serveis?: 

 Barcelona ciutat  
 Barcelona comarques  
 Demarcació de la Regió de Girona  

 Demarcació de la Regió de Lleida  
 Demarcació de la Regió de Tarragona  
 Terres de l’Ebre 

 
 
Vol formar part de la llista de pèrits d’assistència gratuïta segons l’Ordre JUS/419/20092 ? 
               SÍ                      NO 
 
 En cas afirmatiu, a quines demarcacions vol oferir els seus serveis?:  

 Barcelona ciutat  
 Barcelona comarques  
 Demarcació de la Regió de Girona  

 Demarcació de la Regió de Lleida  
 Demarcació de la Regió de Tarragona  
 Terres de l’Ebre 

                      
 
  
 Signatura       Data 

                                                           
1. Aquesta especialitat només és per fer constar al llistat que s’envia anualment al Departament de Justícia. 
2. Per a més informació consultar l’enllaç: 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=532864&language=ca_ES 
 


