REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CEESIB PER A LA CONFECCIÓ DE LLISTES D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS PERITS JUDICIALS
PREÀMBUL
La Llei d'Enjudiciament Civil ordena als Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional civil
que sol·licitin als Col·legis Professionals en el mes de gener de cada any l'enviament
d'una llista de col·legiats/as disposats a actuar com perits judicials.
Correspon als Col·legis Professionals “ordenar en l'àmbit de la seva competència l'activitat professional dels Col·legiats, vetllant per l'ètica i dignitat professional i pel respecte a causa dels drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial”, segons l'article 5.i) de la Llei de Col·legis Professionals.
Per a això pot dictar els Reglaments de règim interior que jutgi convenients (arts. 5.t. i
6.1. de la mateixa Llei).
Amb el propòsit d'ordenar la confecció de les llistes de perits judicials i d'assegurar la
millor prestació del servei requerit al/a l'Educador/a Social que resulti designat/a per
emetre dictamen pels Jutjats o Tribunals, el Col·legi Professional d'Educadors Socials
de la Regió de Múrcia va decidir promulgar aquest Reglament de règim interior.

TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE DEL REGLAMENT
1. Finalitat
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Judicials, mitjançant la regulació dels requisits per ser inscrit o inscrita en
elles, el règim del seu funcionament, la normativa sobre exclusió d'aquells
i aquelles que no complissin adequadament amb els seus deures com a perits
judicials, l'entrada en vigor de les seves determinacions.

TÍTOL PRIMER
INSCRIPCIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DE LES LLISTES DE
PERITS JUDICIALS
2. Dret a la Inscripció.
Els Educadors i Educadores Socials col·legiats i col·legiades podran inscriure's en les
llistes de perits judicials que formularà el Col·legi Professional d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears per a la seva remissió als Jutjats i Tribunals o a
persones particulars, entitats, empreses o professionals de l'advocacia que desitgin
contractar aquests serveis.

3. Requisits.
Podran formar part d’aquest registre, tots els col·legiats i col·legiades que estiguin al
dia de les quotes col·legials, i estiguin en possessió de la titulació universitària de
diplomat o graduat en Educació Social, o l’Habilitació pel supòsit B.
A més de:
Formular una declaració jurada d'estar al corrent en el compliment dels seus deures
tributaris i de no haver incorregut en cap incompatibilitat professional ni estar privat
per qualsevol una altra raó dels drets que li permetin exercir el càrrec de perit judicial,
i
Sotmetre's a la normativa que regeix les llistes de perits judicials així com als Estatuts i
Codi Deontològic del/l'Educador/a Social.

MÈRITS
Els mèrits a valorar seran el temps d’experiència laboral com a educador@ social, el
temps de col·legiació i el número d’hores en formació amb peritatge judicial, els quals
seran puntuats de la següent manera:
-

1 punt per any treballat com a educador i educadora social (12 mesos).

Els mesos treballats poden ser acumulatius en diferents anys. Els mesos que passin de
l’any no contaran.

12 mesos treballats equival a 1 punt
24 mesos treballats equival a 2 punts i així successivament.
S’hauran d’acreditar amb certificats d’empresa o contractes on s’especifiqui la
categoria d’educador@ social, i s’haurà d’adjuntar una vida laboral.

-

0,5 punts per any de col·legiació (12 mesos).

Els mesos de col·legiació poden ser acumulatius en diferents anys. Els mesos que
passin de l’any no contaran.
12 mesos de col·legiació equival a 0,5 punts
24 mesos de col·legiació equival a 1 punt i així successivament.

-

0,1 punts per hora de formació lectiva en cursos de peritatge judicial amb
aprofitament.

S’hauran d’acreditar certificats d’aprofitament dels cursos realitzats en peritatge
judicial. Els certificats que no facin constar el número d’hores es contaran com a 0,1
(una hora).

-

0,05 punts per hora de formació lectiva en cursos de peritatge judicial amb
assistència.

S’hauran d’acreditar certificats d’assistència dels cursos realitzats en peritatge judicial.
Els certificats que no facin constar el número d’hores es contaran com a 0,05 (una
hora).
LLISTAT
El CEESIB, una vegada valorats els mèrits dels candidats i candidates, elaborarà un llistat per
estricte ordre de puntuació, el qual remetrà als Jutjats. En el cas de demandar serveis privats
de peritatge es seguirà el mateix llistat.

4. Procediment
L'Educador/a Social interessat/a haurà de formular sol·licitud escrita d'inscripció en la
llista de perits judicials, dirigida a la junta de govern, acompanyant-la amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits exposats al punt 3 d’aquest reglament.
La Junta de Govern resoldrà la sol·licitud i acordarà, si escau, la inclusió en les llistes de
perits judicials si aquest reuneix els requisits exigits en aquesta norma, notificant-ho
al/a la interessat/a.
Aquesta llista s’ordenarà per illes i serà remesa als Jutjats i/o tribunals corresponents
amb les dades de la sol·licitud indicades al respecte.
5. Pèrdua de la condició de membre de les llistes de perits judicials
a) Pèrdua dels requisits previs: Els/Les Col·legiats/as inscrits/as en les llistes de perits
judicials hauran de posar en coneixement de la Junta de Govern per escrit la pèrdua
sobrevinguda d'algun dels requisits previstos en l'article 3 d'aquest Reglament.
La Junta de Govern, tan aviat tingui coneixement d'aquesta pèrdua sobrevinguda,
acordarà la baixa del/de l'Educador/a Social afectat/a de les llistes de perits judicials.
b) Sol·licitud de baixa: L'Educador/a Social interessat/a podrà sol·licitar, per escrit dirigit a la Junta de Govern del CEESIB, la seva baixa que serà admesa tret que la renúncia
pogués produir perjudicis a tercers.

6. Vigència
Les llistes tindran una vigència d’un any. El CEESIB establirà un termini anual per
presentar les sol·licituds noves. Les persones ja inscrites al registre, cada any a la
primera quinzena del mes de novembre, hauran de comunicar al CEESIB mitjançant
correu electrònic que volen renovar per una any més la seva permanència al registre.
La no comunicació implicarà la baixa al mateix.
També poden acreditar els nous mèrits, sense necessitat d’acreditar els anteriors a la
inscripció, personant-se a la seu del CEESIB a la primera quinzena del mes de
novembre, i aportant els documents que acreditin els nous mèrits.

TÍTOL SEGON
REMISSIO DE LES LLISTES ALS JUTJATS I TRIBUNALS

7. Remissió a Jutjats i Tribunals.
La Junta de Govern cuidarà de posar en coneixement de tots els òrgans judicials de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les llistes d'Educadors i Educadores
Socials perits judicials.

TÍTOL TERCER
OBLIGACIONS DELS EDUCADORS I EDUCADORES SOCIALS PERITS
JUDICIALS
8. Principi General.
L'Educador o Educadora Social que sigui designat com a perit judicial haurà
d'actuar amb la major objectivitat possible i tindrà en compte tant el que pugui
afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les
parts.
Ajustarà així mateix la seva actuació a les exigències de l'ètica i dignitat
professional,
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de

les
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Deontològic, amb el respecte a causa dels drets de les parts i a l'interès
general.
Haurà de complir fidelment els deures que li imposa la Llei d'Enjudiciament
Civil i la resta de les normes aplicables.

9. Acceptació i acompliment del peritatge.Abans de prestar la seva acceptació, el/l'Educador/a Social haurà de comprovar si
la seva experiència comprèn els coneixements necessaris per valorar els fets o

circumstàncies rellevants de l'assumpte pel qual va ser designat o per adquirir
certesa sobre ells.

Una vegada acceptat el càrrec, el/l'Educador/a Social no podrà renunciar al
nomenament, excepte causa justificada i acceptada pel Jutjat o Tribunal
competent.
Per al cas d'impossibilitat previsible, el/l'Educador/a Social designat haurà de
comunicar-ho per escrit a l'Òrgan Judicial d'acord amb la legislació processal
vigent, a fi que per l'aquest Òrgan sigui designat un altre integrant de la llista.
El càrrec de perit judicial ha d'exercir-se personalment, sense perjudici de les
col·laboracions que pugui sol·licitar el/l'Educador/a Social i que, si escau, siguin
autoritzades pel Jutjat o Tribunal competent. El/L'Educador/a Social perit judicial
haurà d'emetre el seu dictamen per escrit en el termini més breu possible, sempre
dins del que li anés fixat per l'òrgan judicial.

10.

Deures col·legials dels/as Educadors/as Socials designats i nominats
perits judicials.-

Els/as Educadors/as Socials inscrits/as en les llistes de perits judicials hauran de
comunicar per escrit al CEESIB cadascuna de les designacions realitzades al seu
favor pels Jutjats i Tribunals i l'acceptació o el rebuig del nomenament. La
comunicació comprendrà l'òrgan judicial, l'assumpte que es tracti, així com la causa
de rebot del nomenament, si escau.

TÍTOL QUART
RÈGIM DISCIPLINARI
11.

Règim disciplinari.-

Sense perjudici de les normes disciplinàries ja recollides en apartats anteriors, seran
exclosos de les llistes de peritatges en la seva actualització anual:

●

incompliment

de

l'establert

en

la

vigent

Llei

d'Enjudiciament

Civil.

● no acceptar la seva designació en una ocasió durant el termini de permanència en les
llistes sense causa justificada.
● per no complir els terminis processals assenyalats pels òrgans judicials competents.
● per no adequar-se en el seu comportament professional a les normes del Codi
Deontològic del/de l'Educador/a Social.

TÍTOL CINQUÈ
HONORARIS
12. Honoraris.El perit designat estimarà els seus honoraris ponderant les circumstàncies o factors
concurrents en cada cas, com el treball professional realitzat, el seu major o menor
complexitat i responsabilitat i el temps emprat.

Disposició final.
Entrada en vigor.- El present Reglament entrarà en vigor l'endemà a la seva aprovació.

Aquest Reglament va ser aprovat per majoria en la reunió de la Junta de Govern del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears, a dia 14 de gener del 2017.

ANNEX I:
DECLARACIÓ JURADA
(En cas de sol·licitud de la inclusió de la llista a remetre a Tribunals i Jutjats)

D./Dª _____________________________________, amb DNI _______________

Col·legiat/a del CEESIB número _______________

DECLARO BAIX JURAMENT O PROMESA que són certs les següents dades:

- Estar al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries.

- No tenir incorreguda cap incompatibilitat professional ni estar privat o privada
Per qualsevol altra raó dels drets que me permeten exercir el càrrec de perit
judicial.

En ___________________, a _____ de _______________ de 20___

Signat.: D/Dª _________________________________________

