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RESUM   

            

El present projecte és una eina d’ajuda ideal per tots aquells tècnics relacionats amb 

l’edificació que realitzen o volen realitzar peritatges en la jurisdicció civil. Aquest és un món 

molt complexa, pels continguts jurídics que aporta, però interessant d’introduir-se si tenim en 

compte que genera moltes possibilitats de treball. Molts tècnics tenen certs temors a iniciar-

se perquè, a part dels coneixements tècnics necessaris, requereix com a complement una 

base sòlida de coneixements jurídics que molts tècnics desconeixen. 

L’objectiu del treball és crear una eina d’ajut per a tots aquells pèrits autors de dictàmens 

relacionats amb l’edificació, a mode d’introducció al món pericial o d’ampliació de 

coneixements, aportant també una font de consultes permanent ubicada a Internet per tal 

d’afavorir la seva utilització des de qualsevol lloc. 

Aquest projecte, te com a fil conductor un exemple de dictamen de volum i  complexitat 

estàndard, que a part de servir com a exemple permet progressiva i cronològicament 

introduir els conceptes pràctics i jurídics als quals es fan referència.   

Es divideix el manual en: Coneixements jurídics bàsics. Dades, consells i criteris a seguir per 

realitzar l’elaboració del dictamen, encarat a la defensa en un tribunal. Un bloc d’investigació 

pericial que aporta ajuda essencial per ajudar-nos a trobar causes i solucions. Un capítol on 

s’aconsella i es dona una pauta d’actuació i preparació del que generalment els pèrits més 

temen, la declaració judicial. Una secció d’honoraris on s’apunta un guia a procedir per 

valorar de forma coherent la remuneració econòmica que ha de sol·licitar el pèrit. Hem 

realitzat un fòrum que a continuació expliquem i un apartat d’annexes amb actes, cartes, 

formularis i síntesis jurídiques essencials pel pèrit. 

Per englobar tota la síntesis realitzada hem creat una eina informàtica consistent en un 

fòrum d’Internet ( www.peritoenconstruccion.com ) des de el qual podem accedir a 

qualsevol informació del manual. La idea és la de disposar d’una futura eina de consulta, 

publicació, debat i en general de font de qualsevol recurs que pugui necessitar el pèrit. 

El resultat final ha estat el treball d’investigació dels redactors fruit d’entrevistes, fonts 

bibliogràfiques, experiències professionals, fonts documentals de dictàmens, visites a jutjats 

i judicis, acompanyant a pèrits en visites de reconeixement, a declaracions judicials, en 

reunions amb les parts i xerrades amb advocats del sector. 
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GLOSSARI   
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ABREVIACIÓ CONCEPTE 

CC    Codi civil 

CP Codi penal 

LOPJ Llei Orgànica del Poder Judicial 

LEC Llei d’enjudiciament civil 

LECRIM Llei d’enjudiciament criminal 

LAJG       Llei de justícia gratuïta 

RAJG Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta 

Art. Article 

STSUP Sala tribunal suprem 

STSC Sala del tribunal superior de justícia de Catalunya 

CPHP Circular pel pagament dels honoraris del pèrit 
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INTRODUCCIÓ   

 

La recent explotació del mercat immobiliari ha donat pas a un increment espectacular de 

noves construccions i, en alguns casos, amb manca de qualitat suficient. Aquesta situació 

unida a l’actual crisis global, a portat a que les demandes per reclamacions en l’edificació 

hagin incrementat notablement. S’obre un mercat que no tots el tècnics saben explotar, 

motivació principal d’aquest projecte. 

La majoria de tècnics qualificats en construcció no s’han dedicat mai al sector pericial, la 

principal raó és el desconeixement del procediment i dels coneixements jurídics essencials 

que es precisen per al desenvolupament de l’activitat del pèrit. 

El present projecte pretén ser un manual de consulta per la redacció de dictàmens pericials 

en edificació, així com una guia de procediment i d’actuació. Orientat tan a professionals del 

sector amb experiència en peritatges com a professionals que es decideixen a realitzar-los 

per primer cop. 

Aquest projecte pretén exposar uns coneixements jurídics, pràctics i d’actuació  suficients 

que tot pèrit hauria de conèixer, que són els que habitualment no han format part de la 

formació reglada dels tècnics en construcció.  

Actualment no hem trobat referència de cap manual que intenti donar una formació global 

suficient d’ajuda al pèrit en construcció. Normalment són manuals, llibres o articles que es 

focalitzen en punts molt determinats. 

Les pretensions educatives d’aquest projecte passen per ser una guia de referència que 

mostri el camí a tots aquells tècnics que volen ampliar o introduir-se al sector de les 

pericials.  

Com a eina de suport al pèrit hem creat un fòrum a internet,  es busca centralitzar una font 

de recursos, on es pretén que s’hi puguin trobar o consultar tots aquells aspectes que en un 

determinat moment pugui necessitar el pèrit en edificació. 

S’ha utilitzat una metodologia que integra la teoria i la pràctica de forma conjunta però no 

barrejada, els apartats teòrics jurídics sempre estan diferenciats  dels purament pràctics, per 

tal de que el lector pugui decidir si consulta un, l’altre o els dos. 
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ÍNDEX TEMÀTIC DE CONCEPTES JURÍDICS 

El índex temàtic és una eina pràctica creada amb l’objectiu principal d’agilitzar la recerca 

d’informació. No només dintre del propi manual, també en relació a la recerca de la font 

legislativa que regula el concepte que busquem i a la qual podem acudir per ampliar la 

informació que ens interessi.   
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1.1  INTRODUCCIÓ 
 
En els jutjats es tramiten litigis d’assumptes molt diversos. Seria utòpic exigir, que els  jutges 

haguessin de ser persones enteses o amb coneixements de totes les matèries que es 

resolen en els procediments judicials.  

 

Per aquest motiu, sorgeix la necessitat de poder comptar amb l’ajuda de persones que 

posseeixin aquest coneixements especialitzats, teòrics o pràctics, d’algunes matèries 

en concret. 

Aquestes persones amb coneixements especialitzats en matèries desconegudes per la resta 

de persones del seu mateix nivell cultural s’anomenen pèrits. Els coneixements que 

posseeix el pèrit són els màxims d’experiència especialitzats.   

 

La llei d’enjudiciament civil regula els procediments judicials civils. La missió fonamental 

d’aquesta llei és aconseguir un justícia civil efectiva, és a dir, aconseguir sentències més 

justes. La seva última revisió data de l’any 2000, on s’introduïren canvis significatius en 

referència a la versió anterior.  

Durant el desenvolupament d’aquest manual s’introduiran comentaris als articles específics 

relacionats amb el pèrit i el dictamen de pèrits. Per resumir el seu nom, quan es faci 

referència a la Llei d’Enjudiciament Civil s’abreujarà amb les sigles LEC.  

 

Als pèrits no ens exigeixen ser entesos en matèria de dret, aquesta funció és competència 

dels jutges, advocats, procuradors, etc, però sí es requereixen uns coneixements mínims en 

matèria judicial per entendre millor la nostra tasca dins del procediment.  

 

Cal comentar també que existeixen pèrits que no intervenen en cap procediment judicial i 

per lo tant no estan vinculats a la LEC.  Per exemple, en el cas dels pèrits que treballen per 

una asseguradora, aporten els coneixements especialitzats que tenen d’una matèria, però 

com a eina interna d’ajuda de la pròpia asseguradora, fora de qualsevol procediment judicial. 

   

El PÈRIT és aquella persona que te adquirits uns coneixements especialitzats,
teórics o pràctics, d'una materia en concret.
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1.2  CONDICIONS PER EXERCIR DE PÈRIT  (LEC Art. 340) 
  
La LEC estableix unes condicions que s’han de complir per poder exercir de pèrit en 

procediments judicials. Són criteris que d’alguna manera, pretenen demostrar que realment, 

com a pèrit, disposem uns coneixements especialitzats en matèries desconegudes per la 

resta de persones del mateix nivell cultural.  

 

Si es tracta d’una persona física, la forma més directa i comú de demostrar-ho és disposar 
de títol oficial, que es correspongui amb la matèria objecte de dictamen.  

A vegades es tracten matèries que no tenen cap titulació oficial associada. En aquest 

cas es permet nomenar persones que siguin enteses en el tema i que ho puguin demostrar 

justificadament. Solen ser persones que adquireixen coneixements especialitzats a base de 

la seva experiència professional a llarg del temps, com podria ser el president d’una 

associació nacional del que no es disposessin d’estudis regulats en la matèria. 

 

Es pot sol·licitar dictamen a acadèmies o institucions que estudiïn les matèries objecte de la 

perícia. Poden emetre el dictamen les persones jurídiques legalment habilitades. 

Si es tracta d’acadèmies, institucions o persones jurídiques s’ha d’expressar dins del 

col·lectiu qui o quines persones s’encarreguen directament de la preparació i que signaran el 

dictamen, és a dir, a les que se li exigirà el jurament o promesa.     
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1.3  CONEIXEMENTS TÈCNICS I JURÍDICS DEL PÈRIT 
 

Com hem vist en l’apartat anterior, ser pèrit requereix tenir uns coneixements tècnics, 

obtinguts de manera acadèmica o bé per experiència professional. Però això no és tot, cal 

tenir consciència que som part d’un procés legal, i la ignorància en matèria jurídica,  pot 

causar-nos problemes en l’exercici profesional de les pericials. 

Adquirir aquesta base conjunta formada per coneixements tècnics i jurídics serà el 

complement perfecte per treballar amb més confiança, control i major professionalitat.  

 

 

 

CONEIXEMENTS TÈCNICS 

La perícia són els coneixements, aptituds o habilitats que disposa certa persona. 

Poden ser reconeguts de manera oficial, mitjançant títol conferit per l’Estat, o bé de 
manera privada, en referència a assumptes més específics, reconeguts per una comunitat 

en la que forma part.   

Les persones formades oficialment, que disposen els coneixents per poder exercir de pèrit 
sobre assumptes relacionats amb l’edificació són principalment els arquitectes, 

arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i els enginyers (superiors o tècnics, 

especialitzats en matèries d’edificació). 

 

El món de l’edificació te una dimensió molt gran i recull temes molt diferents i específics. 

Cadascun dels sistemes constructius estan dividits a la vegada en d’altres subsistemes 

constructius, i així de manera consecutiva.  

Com a conseqüència d’aquesta diversitat, existeixen persones formades i enteses en temes 

concrets, de manera que tenen uns coneixements més específics en comparació de la resta 

de professionals igualment titulats.  

   

Coneixements 
TÈCNICS

Coneixements 
JURÍDCS

Coneixements 
del bon 
PÈRIT
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Aquests coneixements, cada vegada més específics en un tema, poden ser motiu per 

seleccionar un pèrit més adequat a l’objecte del procediment judicial.   

 

El pèrits apliquem els nostres coneixements de la matèria per examinar els fets produïts, 

posteriorment els manifestem en el dictamen pericial. Aquest s’incorpora al procés judicial 

com a mitjà de proba, serà examinat i valorat pel jutge.  

 

CONEIXEMENTS JURÍDICS 

El pèrits formem part d’un procés judicial. Com a tal, es requereix adquirir una base sòlida 

de coneixements jurídics suficients que ens ajudin a desenvolupar la nostra missió. Es tracta 

de conèixer els diferents organs del poder judicial i les seves funcions, les lleis que ens 

afecten, quins procediments existeixen, la tasca del pèrit i l’objecte de la seva designació, 

terminis existents,...  

 

La LEC regula el procediment judicial civil. Especialment, entre els articles 335 al 352, es fa 

referència al pèrit i el dictamen que emet fruit d’aplicar els seus coneixements tècnics.  

A part de la pròpia LEC, també s’introduiran altres conceptes jurídics que considerem 

importants, extrets d’altres lleis del poder judicial.  

 

Durant el present manual s’amplien, entre d’altres, els següents conceptes que mostrem a 

continuació: 

 

- Organització del poder judicial (Capítol 2, apartat 2.6.4) 

- Els tipus de judicis civils existents (Capítol 2, apartat 2.6.4)  

- Drets, deures y responsabilitats del pèrit (Capítol 2, apartat 2.6.4) 

- Modalitats de designació i contingut del dictamen de pèrits (Capítol 2, apartats 

2.4.1 i 2.4.2) 

- Assistència jurídica Gratuïta (Capítol 2, apartat 2.4.3). 

- Terminis establerts en la LEC (Capítol 2, apartat 2.4) 

- Procediment probatori del dictamen de pèrits (Capítol 2, apartat 2.5) 

- Intervenció el dia del judici (Capítol 4, apartats 4.1 i 4.2), etc 
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1.4  PROCEDIMENT PER ACTUAR COM A PÈRIT  (LEC Art. 335 i 341) 

 

Segons la LEC, es reconeixen dos sistemes d’actuació del pèrit en funció de qui el designa. 

El pèrit designat per les parts i el pèrit designat judicialment. Aquest tema es 

desenvolupa en profunditat en l’apartat 2.4 d’aquest manual.  

Abans de l’inici del procediment judicial les parts tenen la possibilitat de designar pel seu 

compte un pèrit, per realitzar el dictamen que s’aportarà amb la demanda.  Aquest dictamen 

pot sol·licitar-se a una tècnic conegut, o bé buscant en els diferents medis d’informació que 

existeixen, com per exemple: Col·legis professionals, Associacions, Internet, pàgines 

grogues,etc.  

Els pèrits que s’inicien poden tenir una mica més de problemes per la seva inexperiència, lo 

que suposa també falta de recomanacions per part d’altres persones. 

En canvi, per poder ser designat judicialment, el procés està més regulat. Es necessari 

apuntar-se a les llistes dels jutjats, classificades per famílies professionals o especialitats, i 

que s’actualitzen a principis de cada any.  

Antigament per inscriure’s a aquestes llistes s’havia de fer en el jutjat. Les llistes estaven 

classificades només per famílies professionals, amb lo qual era possible que l’objecte del 

dictamen tractes d’assumptes molt específics dels quals el pèrit no tenia suficients 

coneixements.  

En l’actualitat el criteri per elaborar les llistes ha canviat. Existeixen dos tipus de llistes: 

1. Llistat de tècnics que poden realitzar dictàmens sobre temes de coneixements 
generals de la família professional. 

2.  A més, llistes classificades per especialitzacions, on s’inscriuen els tècnics per 

realitzar  dictàmens sobre temes que requereixen coneixements específics. 

L’altre diferència és que la inscripció a les llistes es realitza a través de les següents 

institucions: 

- En les llistes que disposen els col·legis professionals. Aquestes contenen tècnics 

que són titulats i membres del col·legi. Fins i tot en alguns col·legis existeixen 

associacions pròpies de pèrits.  
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Aquestes llistes s’utilitzen judicialment però també de manera privada per a qualsevol 

persona que requereixi els serveis d’un pèrit. 

- En les llistes d’altres associacions de pèrits independents, com per exemple en 

l’Associació de Pèrits Judicials Immobiliaris o l’Associació de pèrits col·laboradors 

amb la justícia de Catalunya.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

En el cas dels Arquitectes Tècnics o enginyers d'edificació col·legiats en el
col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
(CAATEB), poden formar part de la associació de pèrits judicials del propi col·legi,
encarregada de gestionar aquestes llistes de pèrits.

Exemple: 

Un Arquitecte Tècnic o Enginyer d’Edificació pot inscribir-se en les llistes per
realitzar dictàmens sobre temes generals de construcció i a més en la llista de
pèrits especialitzats en estructures de formigó armat.
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EL DICTAMEN PERICIAL 

CAPÍTOL 

2.1   El dictamen com a mitjà de prova  

2.2   L’Informe, el dictamen i el certificat  

2.3   Admissibilitat del dictamen  

2.4   Modalitats de dictamen 

2.4.1 Dictamen pèrit designat per les parts 

2.4.2 Dictamen pèrit designat judicialment 

2.4.3 Dictamen  assistència jurídica gratuïta 

2.5   Procediment judicial del dictamen 

2.5.1 Judici ordinari 

2.5.2 Judici Verbal amb reconvenció  

2.5.3 Judici Verbal amb contesta oral  



 
26   DICTÀMENS PERICIALS EN EDFICACIÓ 
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2.1-  EL DICTAMEN COM A MITJÀ DE PROVA 
 
 

Tal i com diu el diccionari, la proba és la demostració de la veritat.  
Sobre les parts implicades en un procediment ordinari recau aquesta iniciativa per poder 

demostrar i convèncer al tribunal de la veracitat d’uns fets que han estat provats  

prèviament. 

 

El dictamen és un mitjà de prova complementari on els perits aportem els nostres 

coneixements específics. Amb això, proporcionem al jutge la informació necessària que li 

pugui ajudar a valorar uns fets ja provats per altres mitjans de proba, com per exemple, un 

testimoni.  

  

La LEC ens considera als pèrits com la font de prova, gràcies als nostres coneixements 

especialitzats que aportem, i el dictamen que realitzem els pèrits, el mitja de prova més 

important. En el dictamen aportem al procés la informació necessària per valorar fets 

provats. 

 
 

Existeix una diferència molt significativa entre els procediments civils i els penals en relació 

amb la prova. En els procediments civils al tribunal no se li imposa ni responsabilitza la 

iniciativa de la investigació y comprovació dels fets. Es responsabilitza a les parts la 
iniciativa d’al·legar i promoure proves, una d’elles és el dictamen sol·licitat al pèrit.  

 

Aquesta iniciativa probatòria que recau en les parts fa que, per exemple, en matèria 

d’edificació degut als coneixements específics que es requereixen i que el tribunal 

segurament no en té, sigui molt aconsellable que les parts adjuntin directament amb la 

demanda un dictamen de pèrit per tal de donar fermesa a la seva opinió .  

 
 

 

El pèrits som la font de proba, i el dictamen pericial que realitzem és el mitjà de
proba més important per la LEC.

A diferència dels penals, en els procediments civils la iniciativa d'al·legar i
promoure les proves recau en les parts i no en el tribunal.
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Els mitjans de proba vàlids existents són els següents: 

 

1- INTERROGATORI DE LES PARTS I DELS TESTIMONIS: realitzat pel propi 

advocat o el de la part contraria, sobre qüestions que siguin objecte de la 

demanda. Des de que es rep el pleit a proba fins la citació per la sentència en 

primera instància, totes les parts estan obligades a declarar, sota jurament, quan 

així ho sol·licita el contrari.  
 

2- PROVES DOCUMENTALS   
 

a.  Proves públiques i solemnes: Aquestes són proves vàlides per si 

mateixes. El  documents públics reconeguts més emprats en litigis civils són: 
 Les escriptures públiques 

 Els documents que faciliten els funcionaris públics. 
 Els llibres d’actes, estatuts, ordenances, cadastre i tots aquells 

document que estiguin en arxius públics. 
 Les executòries i les actuacions judicials de qualsevol tipus. 

 
b.  Proves privades:  Els documents privats y la correspondència que disposi 

qualsevol de les parts. És presenten els originals i s’afegeixen en els autos. 
Quan existeix dubte de la seva autenticitat es procedeix a realitzar un acaro 

de lletres. Aquets documents no són vàlids per si mateixos.  

   
3- PROVA PERICIAL O DICTAMEN DE PÈRITS: La prova més important per la 

LEC. Aquest mitjà s’utilitza quan són necessaris coneixements científics, artístics 

o pràctics. La gran diferència és que aquest mitjà dona a conèixer i analitza fets 

ja coneguts. És molt important centrar el dictamen en els fets que son objecte de 

la sol·licitació del mateix, en el cas contrari el tribunal declara que la prova no 

procedeix. 
 

4- RECONEIXEMENT JUDICIAL: És un exàmen o comprovació que realitza el 

tribunal sobre algun lloc, cosa o objecte amb la finalitat d’apreciar i aclarir els 

fets, a instància de qualsevol part. És possible que en casos molt conflictius 

relacionats amb l’edificació, el tribunal cregui convenient apropar-se al propi lloc, 

origen dels fets, per poder comprovar en primera persona la situació. 
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5- MEDIS DE REPRODUCCIÓ: Són les gravacions i vídeos obtinguts amb 

l’objectiu d’esclarir els fets.       
 

És molt important no confondre els conceptes pèrit i testimoni. Aquesta confusió és molt 

comú. La gran diferència és que el testimoni és intransferible, (únicament ell o ells han 

viscut els fets), i en canvi el pèrit pot ser qualsevol persona que disposi els 

coneixements necessaris.  

Això vol dir que el testimoni declara sobre uns fets passats  que només ha viscut ell. Els 

pèrits, en canvi, donem la nostre opinió en referència a fets que han estat anteriorment 

provats per les parts o pels testimonis.  

 

Com hem esmentat abans, i degut a la importància, cal recordar que l’objecte del nostre 

dictamen versarà només en analitzar fets que hagin estat provats anteriorment i que siguin 

els que hagin promogut la sol·licitació del dictamen.  
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2.2-  EL DICTAMEN, L’INFORME, I EL CERTIFICAT 
 
 

Habitualment existeix confusió entre els diferents tipus de documents que podem elaborar 

els tècnics. Normalment la causa és la desconeixença de les diferències entre cadascun 

d’ells. 

L’objecte i característiques d’aquests documents són diferents. És important tenir molt clares 

les diferències, perquè en funció del document que ens sol·licitin el contingut del mateix i els 

treballs a realitzar són diferents. 

A continuació comentem cadascun d’aquests documents i analitzem la relació que existeix 

entre ells. 

 
2.2.1 L’ INFORME 
 
És un document que redactem els tècnics, on exposem les circumstàncies, condicions o 

situacions que hem observat en el reconeixement d’elements, edificis, documents, etc. Això 

des del punt de vista de la nostra especialitat i capacitat tècnica, sense emetre la nostra 
opinió tècnica. És a dir sense pronunciar-nos en consideracions que vagin més enllà de la 

simple observació. 

 

Un exemple d’informe és la redacció d’un document en el qual fem constar l’existència de 

determinades anomalies d’un edifici (despreniments, fissures, deformacions, etc.). Es 

descriu les anomalies però sense establir possibles causes, ni els sistemes, ni els costos de 

reparació.    

 

2.2.2 EL DICTAMEN 
 
És també un document escrit, però que en aquest cas expressem la nostre opinió com a 
tècnics  especialitzats en el tema que hem observat i analitzat.  

 

Continuació del exemple anterior, si a l’informe se li afegeix un apartat en el que emetem 

una opinió sobre les causes de les anomalies, sistema de reparació i el cost aproximat, 

estem fent un dictamen. 

 

 

EL DICTÀMEN conté les mateixes parts que el INFORME la diferència és que, a
més, inclou un apartat on el tècnic emet la seva opinió tècnica
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2.2.3 EL CERTIFICAT 
 
És un document que redactem els tècnics i que serveix per donar fe d’un determinat fet o 

situació. Els certificats poden tenir entitat pròpia com, per exemple, els certificats finals de 

obra, d’habitabilitat, de solidesa, d’antiguitat, etc. o poden ser la conclusió d’un informe, 

dictamen o peritatge a petició dels jutjats.  
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2.3- ADMISSIBILITAT DEL DICTAMEN  
 
 

Es permet a qualsevol de les parts, aportar al procés judicial el dictamen de pèrits designats 

pelsls mateixos, quan siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics 

per valorar els fets  o circumstancies rellevants en el assumpte o per adquirir certesa sobre 

allò.  

També és possible que qualsevol de les parts sol·licitin al tribunal la designació judicial d’un 

pèrit per a que emeti el corresponent dictamen. 

 

La admissibilitat de la proba per mitjà del dictamen de pèrits es recolza sobre tres requisits 

fonamentals. Es interessant que quan realitzem el dictamen ens assegurem que es 

compleixen perquè de lo contrari la prova es pot considerar inadmissible. 

    

Per recordar-los millor, hem creat  la regla “P.U.N”, on  cadascuna de les sigles pertany a 

cada un dels tres requisits següents: 

    

- PERTINENÇA: Examinar el dictamen i comprovar que guardi relació amb el objecte 

del procés. 

 

- UTILITAT: Examinar el dictamen i comprovar si contribueix a aclarir els fets 

controvertits. 

  

- NECESSITAT: Analitzar objectivament si són necessaris els coneixements 

especialitzats del tècnic.  

 

         
                                                                               Imatge 2.3.1 

Necessitat

Utilitat

Pertinença
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Si es compleixen aquest tres requisits el tribunal, si no existeix cap altre vici ocult, ha de 

considerar admissible la prova, en tots els efectes.  

 

Pot ser molt aclaridor per la nostra seguretat l’hora de defensar el nostre dictamen, que 

abans de lliurar-lo, el tornem a llegir un parell de vegades i a continuació reflexionem si 

realment es compleixen els requisits de la regla PUN. 

  

Hem de intentar, sempre que sigui possible, raonar quin és el valor afegit que suposa 

l’aportació del nostre dictamen en el procediment judicial  
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2.4-  MODALITATS DE DICTAMEN  

 
2.4.1.-  DICTAMEN EMÈS PER PÈRIT DESIGNAT PER LES PARTS 
 
Està en mans de les parts, decidir si són necessaris coneixements especialitzats per a què 

el jutge pugui valorar els fets. És a dir, saber si és necessari aportar algun mitjà de prova al 

procés com, per exemple, el dictamen d’un pèrit.  

 

Els dictamen que realitzem els pèrits quan som designats per les parts només es poden 

aportar amb la demanda (i/o contesta de la demanda), o posteriorment, quan no ha sigut 

possible entregar-ho abans.  

 

A continuació comentarem cronològicament el procediment i les característiques més 

importants dels dictamen realitzat per pèrit designat a instancia de part.  

 

1. ¿Qui designa al pèrit en aquesta modalitat?   
 

Les parts poden triar als experts, que sota el seu saber, posseeixen els coneixements 

necessaris. Pot designar-nos directament les parts o pot ser a traves del advocat que 

representi a qualsevol de les parts. 

  

La llei indica la importància de que les parts tinguin clar que el pèrit designat compleix les 

condicions per poder realitzar el peritatge.  

També es responsabilitat nostre que en el cas de observar que la matèria no sigui 

competència de nosaltres desestimen el treball. 

 

2. Resolució del tribunal en referència a la presència de pèrits en el judici o vista 
 

Un cop aportat el dictamen, les parts han de informar si requereixen la presència del pèrit en 

el judici o vista quan les parts o el tribunal quan consideren necessari que el pèrit: 

 

o Exposi o expliqui el dictamen 

o Respondre a preguntes , objeccions o propostes de rectificació 

o Intervenir de qualsevol altre forma útil 

 

Posteriorment, en el judici o vista (judici ordinari o judici verbal), el tribunal decideix i ens 

informa si és necessària la intervenció valorant la pertinença i la utilitat. 
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3. La tatxa dels pèrits designats per les parts 
 
Com hem comentat anteriorment, l’objectivitat és imprescindible per aconseguir  que  nostra 

participació sigui profitosa. Si ens deixem portar per causes  sentimentals com a 

conseqüència de possibles vincles o relacions existents amb les persones intervinents en el 

procediment, estem reduint la capacitat de raonar sota els nostres coneixements objectius. 

Abandonem la professionalitat, modifiquem la nostra opinió sobre el origen dels fets i per 

tant la nostra intervenció no és justa ni profitosa per la resolució del procediment.  

 

Per prevenir aquesta situació negativa i mala influencia, la LEC atribueix a qualsevol de les 

parts intervinents, la possibilitat de realitzar la tatxa del pèrit de la part contrària quan 

s’observa que compleix alguna de les causes que, segons la LEC, poden modificar 

l’objectivitat del pèrit amb lo qual la seva participació conté una espècie de vicis ocults. 

Aquest tràmit el realitzen els representants de la part que inicia la tatxa, que són els 

advocats i els procuradors, i que els transmeten als tribunals.  

 

L’objectiu és advertir al tribunal que el pèrit que està en el procediment amb la part contrària 

incompleix alguna circumstància que promou la falta d’objectivitat. 

 

Recordem quines són les circumstàncies que posen en dubte la nostra objectivitat i que són 

motiu de tatxa: 

 

o Ser parent per consanguinitat o afinitat dins del quart grau civil, d’una de les parts o 

dels seus advocats o procuradors. 

o Tenir interès directe o indirecte en el assumpte o en un altre semblant. 

o Estar actualment o haver estat anteriorment en situació de dependència o 

contraposició d’interessos amb alguna de les parts, amb els advocats o 

procuradors. 

o Tenir amistat íntima o enemistat amb qualsevol de las parts, advocats o 

procuradors.  

o Qualsevol altre circumstància, degudament acreditada, que faci deshonrar el 

concepte professional.  
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Procediment per realitzar la tatxa 

 
Els pèrits podem ser objecte de tatxa si complim alguna de les causes, esmentades en el 

apartat anterior, perquè poden modificar la objectivitat del pèrit.  

En el cas de ser afectats, en primer lloc rebem un escrit de la part contraria en el qual es 

denuncia que hem de ser tatxats com a pèrits. Hem de comprovar si veritablement complim 

alguna de les causes que són motiu de tatxa e informar immediatament al advocat defensor 

de la part de la qual també nosaltres formem part.  

En la resta de procediments de la tatxa no intervenim, a no ser, que el tribunal així ho 

requereixi. La feina de formular la tatxa o pel contrari defensar al pèrit objecte de la tatxa, si 

es considera que no es objecte de tatxa, recau en el advocat. 

A continuació, un cop estem informats tots els responsables i els advocats  realitzen les 

al·legacions, si es fan, el tribunal decideix si l’accepta o desestima argumentant la seva 

decisió. 

Mostrem a continuació com procedeixen els advocats quan volen acusar de tatxa al pèrit de 

la part contraria. Nosaltres tan sols intervenim a partir del punt 2, quan rebem la notificació 

de la tatxa. 

 

1- Formular la tatxa.  

La següent taula clarifica quan formulen les parts, per mitjà dels advocats, l’escrit de la 

tatxa en funció del procediment i el moment que s’hagi entregat el dictamen. 
 

Taula 2.4.1.3.1 Tatxa de pèrits designats a instància de part 

Tipus de 
procediment 

¿Quan s’ha entregat el 
dictamen? 

¿Quan formulo l’escrit de  la 
tatxa? 

Judici ordinari 

Amb la demanda o 

contestació a la demanda 
En l’audiència prèvia 

Posteriorment a la demanda o 

contestació de la demanda 

Es pot formular en qualsevol 

moment, però mai desprès del 

judici. 

Judici verbal 
La tatxa es pot formular en qualsevol moment, però mai desprès de 

la vista. 

 

2- Trasllat de l’escrit de formulació de la tatxa a les altres parts i al pèrit designat per 

aquesta, objecte de la tatxa.  

 

3- Apreciació de tribunal, l’accepta o la desestima argumentant la seva decisió. 
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2.4.2.-  DICTAMEN EMÈS PER PÈRIT DESIGNAT JUDICIALMENT 

 
La següent figura mostra de forma gràfica un esquema del procediment i els terminis que 

implica la LEC  per tots aquells litigis en que siguem designats judicialment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.2.1 Esquema procediments i terminis si el pèrit és designat judicialment 

Sol·licitació 
designació de pèrit 

Designació judicial 
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Acta designació 
judicial de pèrit 

Acceptació del càrrec 
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A continuació descrivim el procés cronològic de la figura 2.4.2.1, que es el que duu a terme 

quan alguna de les parts decideix sol·licitar la designació judicial del pèrit. Podrem observar 

com ens afecta als pèrits, en qüestió als procediments a dur a terme i els terminis que 

s’estableixen en la LEC. 

 

 

1. Sol·licitud per requerir dictamen de pèrit designat pel tribunal  
 

La LEC atribueix la possibilitat a qualsevol de les parts de sol·licitar un pèrit designat 

judicialment. Aquesta es un altre modalitat amb la que ens poden designar per realitzar 

un peritatge. 

 

La sol·licitud la realitza la part interessada per mitjà del advocat i procuradors que la 

representin. La LEC permet aportar la sol:licitud en els següents moments:  

- En els escrits inicials, la demanda o la contestació de la demanda.  

- Es pot sol·licitar posteriorment a la demanda o contestació de la demanda quan 

l’objecte de la prova pericial sigui resoldre pretensions o al·legacions no 

contingudes en els escrits inicials. 

- Si les pretensions o al·legacions es produeixen en l’audiència prèvia o vista, i 

almenys una de les parts cregui necessari sol·licitar pèrit el tribunal pot acceptar-

ho.   

En funció del moment en que es sol·licita la designació judicial, ens afecta a nosaltres els 

pèrits, perquè el objecte del dictamen canvia. Pot tenir com a objecte resoldre 

al·legacions inicials en la demanda, o pretensions o al·legacions posteriors a la demanda 

(i/o contesta de la demanda) o suscitades  en l’Audiència Prèvia o vista (segons el tipus 

de procediment). 

 

2. Resolució del tribunal sobre la sol·licitud. Pertinença i utilitat del dictamen 
 

El tribunal accepta la sol·licitud de designació del pèrit quan es consideri necessari, 
pertinent i útil, tal i com s’explica en l’apartat 2.3 d’aquest manual. 

A més, totes les parts han d’estar d’acord amb l’objecte de la perícia i acceptar el 

dictamen del pèrit que el tribunal hagi nomenat. 
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3. Designació dels pèrits 
 

Des del moment que s’entrega la sol·licitud de designació del pèrit en la demanda o 

contestació de la demanda hi ha un termini de 5 dies processals per desestimar o 

realitzar la designació del pèrit. 

 

Si ens designen com a pèrit, però posteriorment sorgeixen al·legacions o pretensions 

d’assumptes no continguts en la demanda, aquest nou dictamen pot fer-lo un altre pèrit 

designat judicialment. 

 

Els sistemes emprats pel tribunal per la designació del pèrit  
 

a) Ens designen per acord entre les parts 
 

Si les dues parts estan d’acord en sol·liciten els nostres serveis, i a més estan 

d’acord en que persona o entitat que ha de realitzar el dictamen hem de ser 

nosaltres, llavors podem ser designats directament. 

 

De vegades es dona el cas, que si es tracta d’un tema molt específic només existeix 

un pèrit disponible, llavors, amb el consentiment de les parts, es designa aquesta 

persona. 

 

 

b) Ens designen pel sistema de sorteig i llista correguda 
 

Aquest és el sistema més habitual. S’utilitza quan només ha sol·licitat la designació 

judicial  del pèrit una de les parts o quan no estan d’acord amb el pèrit que ha de fer 

el dictamen. 

 

Els jutjats disposen unes llistes de professionals experts en diferents matèries, 

disposats a actuar com a pèrits. Per poder ser designats hem de estar inscrits en 

aquestes llistes. La inscripció no es realitza en el jutjat, sinó des de el col·legi 

professional del que formem part. 

En el mes de gener de cada any, envien aquestes llistes els jutjats a omplir pels 

col·legis professionals, acadèmies, institucions culturals o científiques.  
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El tribunal analitza els coneixements que són necessaris per realitzar el dictamen i per 

poder seleccionar la llista de professionals que més s’adapta a les necessitats del 

dictamen. 

Per aquest motiu existeixen les llistes de matèries específiques, si ens inscrivim, quan 

ens designin judicialment sabrem que l’objecte de la perícia  guarda relació amb els 

nostres coneixements especialitzats. 

 

4. Nomenament quan ens designen i acceptació del càrrec 
 

Un cop feta la designació el tribunal, hem de ser notificats per part del jutjat en un 

termini de 5 dies  amb un escrit  on ens comuniquin  que hem estat designats 

judicialment, les parts implicades i el objecte del dictamen. 

 

A continuació ens requereixen per a què en el termini de 5 dies manifestem si 

acceptem o no el càrrec. 

 

Si considerem que no existeix cap motiu per abstenir-nos i acceptem el càrrec es realitza 

el nomenament, on hem de manifestar ser coneixedors dels deures que tenim com a 

pèrits i ser coneixedors de les sancions penals existents si incomplim els nostres deures. 

 

5. Bestreta o previsió de fons 
 

Un cop acceptat l’encàrrec estem obligat a emetre el nostre dictamen, i en 

contraprestació als serveis professionals, tenim el dret a cobrar uns honoraris.  

 

El honoraris són a costa de qui hagi sol·licitat el dictamen de pèrits, si ho sol·liciten 

ambdues parts es reparteix el cost dels honoraris en parts iguals. 

 

La LEC ens dona la possibilitat de demanar si volem, una previsió de fons però sense 

excedir-se de un termini màxim de 3 dies següents des de el nostre nomenament.  La 

excepció es el cas de justícia gratuïta que que veurem i analitzarem més endavant, en el 

apartat  2.4.3. 
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Característiques de la bestreta 
 
Donada la complexitat que a vegades suposa establir la quantitat econòmica dels 

honoraris o de la bestreta, aportem a continuació alguns criteris que són interessants 

tenir en compte. 

 
-   La previsió de fons queda a compte de la liquidació final dels honoraris.  

-  La quantitat que demanem en concepte de bestreta, igualment que els honoraris, 

no esta regulada per llei.  

Aquí intervenen aspectes subjectius de cada pèrit o la experiència amb altres 

treballs. Existeixen pèrits que, per prevenir problemes viscuts en altres casos, 

aconsellen demanar la totalitat dels honoraris en concepte de bestreta. D’aquesta 

manera ens assegurem cobrar el 100% dels honoraris abans de realitzar el peritatge, 

lo qual dona major tranquil·litat. El fet de cobrar la totalitat dels honoraris pot ser molt 

eficaç perquè disposem els diners per poder realitzar assajos, o d’altres proves, 

sense la necessitat de finançar  els nostres diners.  

En el cas que, per motius extraordinaris, la tasca requereixi ampliar els honoraris 

previstos, es notifica als jutjats justificadament. 

- El tribunal, mitjançant interlocutòria informa a les parts de la previsió de fons que 

sol·licita el pèrit perquè en el termini màxim de 5 dies es procedeixi al seu 

abonament. 

-  Si transcorregut aquest termini no s’abona la bestreta, quedem eximits de 

l’encàrrec, sense possibilitat de realitzar una nova designació de pèrit. 

-  Si som designats per mutu acord de les parts, i una de les parts no abona els 

diners: 

 a)  L’altre part paga tot i continua el procediment  

b) Es recullen els diners consignats i quedem eximits de fer l’encàrrec 

sol·licitat. 
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6. Recusació i abstenció dels pèrits designats pel tribunal 
 
L’abstenció i la recusació dels pèrits sorgeix de la necessitat de garantir un judici 

imparcial.  

Es regula en el article 99 de la  Llei d’enjudiciament civil, conjuntament amb la dels 

jutges, magistrats, secretaris judicials i persones al servei de la justícia. 

 

En el cas que ens hagin designat judicialment hem d’abstenir-nos d’acceptar el càrrec 

quan complim alguna de les causes que estableix la LEC que poden afectar la 

imparcialitat.  
En cas contrari podem ser recusats, amb lo qual som apartats del procés, provocant la 

nostra substitució per un altre pèrit. Només podem ser recusats quan haguem estat 

designats judicialment. 

 

Causes de la abstenció i recusació 

La LEC estableix, que existeixen dos grups de causes que poden ser motiu de recusar-

nos. Per una part són les mateixes que per la resta d’agents intervinents en el litigi, i per 

altre banda, tres causes específiques que ens afecten només als pèrits.  

 

- Les causes generals per totes els agents intervinents en el litigi són: 

 

o Ser parent per consanguinitat o afinitat dins del quart grau civil, d’una de 

les parts o dels seus advocats o procuradors. 

o Tenir interès directe o indirecte en el assumpte o en un altre semblant. 

o Estar actualment o haver estat anteriorment en situació de dependència o 

contraposició d’interessos amb alguna de les parts, amb els advocats o 

procuradors. 

o Tenir amistat intima o enemistat amb qualsevol de las parts, advocats o 

procuradors.  

o Qualsevol altre circumstància, degudament acreditada, que faci deshonrar 

el concepte professional. 
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- Les causes especifiques assignades als pèrits : 

 

o Que haguem donat anteriorment, sobre el mateix assumpte, dictamen 

contrari a la part recusant, bé sigui dins o fora del procés. 

o Que haguem prestat serveis com a pèrit a la part contraria o ser 

dependent o soci del mateix. 

o Haver tingut participació en societat, establiment o empresa amb algú que 

sigui part del procés. 

 

Abstenció del pèrits designats judicialment 
Quan siguem designats pel tribunal, hem d’abstenir-nos si complim alguna de les 

causes que posen en dubte la nostra objectivitat, descrites anteriorment en el punt 6.1, 

sense esperar a que siguem recusats. 
 

Si la causa de l’abstenció es coneix en el mateix moment de ser designats, no hem  

d’acceptar el càrrec. 

Si la causa és coneguda o es produeix desprès de l’acceptació del càrrec, l’abstenció 

amb la corresponent justificació de forma oral o escrita, la proposarà al tribunal per a 

que procedeixi a la resolució.  

Si el tribunal accepta la causa de l’abstenció serem substituïts per un altre tècnic. 

 
Recusació del pèrits designats judicialment 
Tal i com estableix la LEC en el art. 124, només podem ser recusats quan siguem 

designats judicialment.  

 

L’objecte de la recusació és advertir al tribunal de que, el pèrit designat judicialment, 

incompleix alguna circumstància objectiva esmentades en l’apartat 6.1., i que per tant 

és sospitós de falta d’objectivitat. 

 

El moment per formular la recusació depèn de quan sorgeix la causa. 

 

o Si la causa és anterior a la designació, la recusació l’ha de formular la part 

interessada dintre d’un termini de dos dies, des de la notificació del 

nomenament del pèrit. 
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o Si la causa és posterior a la designació, però abans de l’emissió del dictamen, 

la recusació pot formular-se abans del dia del judici o la vista, fins i tot abans del 

propi acte. 

o Desprès del judici o vista no és possible realitzar la recusació. Es permet 

manifestar l’ incompliment d’alguna de les causes que posin en dubte la nostre 

objectivitat abans de dictar el tribunal la sentència. 

 

 

El procediment per realitzar la recusació consta de 5 tràmits: 

 

1. Proposar la recusació al tribunal mitjançant escrit justificant les causes. 

2. Admissió a tràmit de l’escrit de recusació. 

3. Manifestació del pèrit sobre la causa de recusació. 

4. Compareixença de les parts amb las proves que justifiquen la causa de la  

            recusació. 

5. Resolució de la recusació. Contra aquesta resolució no hi cap recurs.   

 

7. Preparació, emissió i ratificació del dictamen quan som designats  
     judicialment 
 

A vegades realitzem el dictamen a partir de dades proporcionades per les parts, i en 

altres ocasions és necessari que realitzem el reconeixement de llocs, objectes o 

persones. 

 

Realitzarem el dictamen a partir de la investigació dels llocs, objectes o persones i, en 

alguns casos, també disposarem de les dades proporcionades addicionalment per les 

parts. 

 

Si el pèrit ho requereix, les parts tenen l’obligació de facilitar al pèrit l’accés a llocs o 

objectes a reconèixer. 

 

El tribunal pot exigir la presència de les parts en el moment del reconeixement. Llavors, 

el pèrit ha de avisar-les amb temps suficient perquè  puguin personar-s’hi.  

 

Després del reconeixement, amb la documentació recaptada realitzem el dictamen 

sense passar-nos del terminis que imposi el tribunal.  
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A continuació se li entrega al tribunal, però hem de ser puntuals, la LEC estableix que el 

lliurament s’ha de realitzar sempre en el termini màxim de 7 dies abans de la vista. Si 

per alguna causa suficientment coherent ens és impossible entregar el dictamen, hem 

de avisar al jutjat, i ells decideixen si amplien i quant dies, el termini d’entrega. 

  

Un cop rep el tribunal el dictamen, dins del termini establert, aquest el reenvia a les 

parts implicades.  Aquest és el moment en què les parts han de decidir si requereixen la 

nostra presència el dia del judici o vista. 
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2.4.3 DICTAMEN PERICIAL AMB ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

És possible que algunes de les parts que intervenen en el litigi tinguin la possibilitat d’exercir 

el dret a rebre assistència jurídica gratuïta.  

Les parts poden demanar un dictamen de pèrit designat judicialment. En aquest cas, en 

referència amb el pèrit, s’introdueixen algunes modificacions importants que cal saber.   

Existeix el reglament (RAJG) i la llei d’assistència jurídica gratuïta (LAJG), que regulen 

aquesta tipologia de procediment. La LEC també  conté uns comentaris relacionats amb el 

dictamen de pèrits. 

És coincident l’afirmació de molts pèrits, que durant els últims anys s’ha incrementat de 

manera notable el número de litigis on alguna de les parts disposa d’assistència jurídica 

gratuïta.  

El pagament dels peritatges judicials acordats pels òrgans judicials amb seu a Catalunya és 

competència del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.  

A continuació esmentaren les modificacions que suposa pel pèrit, que la part sol·licitant del 

dictamen tingui el dret a rebre assistència jurídica gratuïta.  De manera cronològica, es 

mostra el procés, i les modificacions existents als respecte.  

 

1. ASSISTÈNCIA PERICIAL GRATUÏTA 

Si qualsevol de les parts són titulars del dret d’assistència jurídica gratuïta, a part de poder 

aportar amb la demanda o contesta el dictamen realitzat per pèrit designat pelsls mateixos, 

tenen la possibilitat d’exercir o no, el dret a sol·licitar pèrit designat judicialment. 

En aquest cas, només cal anunciar en la demanda o contesta de la demanda que es vol 

exercir aquest dret de sol·licitar dictamen de pèrit designat judicialment.  

El tribunal, si el considera PUN (pertinent, útil i necessari) procedirà a la designació en un 

termini màxim de 5 dies hàbils. 
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2. SISTEMA DE DESIGNACIÓ  

Quan la designació del pèrit pel tribunal la sol·licita alguna part  que sigui titular del dret 

d’assistència jurídica gratuïta es procedeix a la designació segons lo establert en el article 
6.6 de la LAJG i el article 339.1 de la LEC. 

Segons això, per a la designació no s’utilitzen la llistes de pèrits existents en el jutjat, sinó 

que el tribunal designa directament el pèrit entre el personal tècnic adscrit als orgues 

jurisdiccionals o en el seu defecte entre funcionaris dependents de les Administracions 

Públiques. 

Existeix l’excepció  que quan no existeixen tècnics competents en la matèria de que tracti 

el dictamen, no fos possible la intervenció dels tècnics esmentats anteriorment, si el tribunal 

ho considera pertinent, es podrà designar al pèrit d’acord a lo que estableix la LEC. Per 

tant, en cas d’inexistència de personal tècnic, poden prestar assistència judicial gratuïta: 

- Pèrits designats pel sistema de sorteig i posterior llista correguda. 

- Pèrits designats d’ofici pel tribunal (Casos especials) 

- Pèrits designats per mutu acord de les parts que sol·liciten la designació i 

consentiment de totes les parts.  

 

3. RECUSACIÓ DELS PÈRITS DESIGNATS PER PRESTAR ASSISTÈNCIA GRATUÏTA 

Existeix una contradicció en la LEC en referència a la recusació d’aquests pèrits. 

Segons s’estableix en l’article 124.1 de la LEC, confirma que només poden ser recusats els 

pèrits designats pel tribunal mitjançant sorteig i posterior llista correguda. Per tant no poden 

ser recusats els pèrits que han de prestar assistència gratuïta, i que són designats per mutu 

acord de les parts o  d’ofici pel tribunal.  

En canvi, l’article 343, comenta que podran ser recusats els pèrits designats judicialment 

segons lo que estableix la Llei d’assistència Jurídica Gratuïta en tots els casos. 

És possible raó d’aquesta contradicció, que el fet de designar un pèrit per mutu acord de les 

parts no sigui  motiu de recusació però si de tatxa donat que en aquest sistema no el 

designa el tribunal.  
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4. ESQUEMA DEL PROCEDIMENT  AMB ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA 
 

Hem creat el següent esquema, amb l’objectiu d’indicar gràficament el procediment, que 

segons indica la llei, hem de seguir en el cas que haguem estat designats judicialment i que 

a més alguna de les parts que sol·liciti el dictamen exerceixi el seu dret a rebre assistència 

jurídica gratuïta. 

 
 

 

 

 

  

Titulars de Justícia gratuïta 

Demandant Demandat 

Demanda Contesta a la demanda 

Aportar dictamen de pèrit 
designat a instància del 

demandant 

Aportar dictamen de pèrit 
designat a instància del 

demandant 

¿Volen també exercir el dret a assistència judicial gratuïta? 

NO SI 

Designació judicial del pèrit 

Sistema de designació 

Notificar al tècnic designat 

Previsió d’honoraris 

Silenci administratiu 

Previsió acceptada 

Notificació  

Modificar-la Justificar-la 
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2.5.- PROCEDIMENT  JUDICIAL  DEL DICTAMEN DE PÈRITS 
 
El procediment probatori és l’itinerari que segueix la prova durant el procediment judicial. En 

el nostre cas, la proba que analitzem és el dictamen de pèrits. 

 

Donada la complexitat i l’amplitud d’itineraris possibles de la prova, s’ha decidit organitzar la 

informació en taules, per aconseguir resumir i esquematitzar els processos.  

 

Els criteris utilitzats per organitzar la informació d’aquestes taules són els següents:  

 

Criteri 1. S’han realitzat tres taules, cadascuna d’elles conté la informació relativa segons el 
tipus de procediment: 
 

- Taula  2.5.1. Procediment Ordinari 

- Taula 2.5.2. Procediment Verbal amb reconvenció de la demanda. La contesta a 

la demanda es fa per escrit en la pròpia reconvenció. 

- Taula 2.5.3. Procediment Verbal. La contesta de la demanda es realitza oralment 

en l’acte de la vista.   

 

Criteri 2. Agrupar els processos en blocs cronològics.  

Consisteix en dividir el procediment en els diferents actes que el componen.  

S’utilitza aquest criteri perquè segons quan es sol·licita el dictamen de pèrits, l’objecte del 

dictamen pot canviar. L’objecte pot ser vers al·legacions inicials que es susciten en la 

demanda o contesta de la demanda, o vers al·legacions complementaries suscitades en 

l’audiència prèvia (o vista) i en el propi judici.  

 

Criteri 3. En cada etapa del litigi es diferència la modalitat de designació del pèrit. És a 

dir, si es tracta d’un procediment per aportar dictamen de pèrits designat per las parts o un 

procediment de sol·licitud d’emissió de dictamen per pèrit designat pel tribunal.  

En color verd es mostra si el dictamen que s’aporta pot ser el realitzat per pèrit designat a 

instància de part i en color taronja els dictàmens que s’aporta es el realitzat pel pèrit 

designat judicialment.  

Altre informació que facilita aquesta taula és el subjecte que ha de realitzar l’acció. 

Diferenciem aquí al demandant o actor, al demandat i al propi tribunal. 
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Taula 2.5.1- Procediment probatori judici ordinari 

 

JU
D

IC
I O

R
D

IN
A

R
I 

MOMENT DEL 
PROCEDIMIENT ACCIÓ SUBJECTE OBJECTE DEL 

DICTAMEN 

1.- Demanda o 
contestació de la 
demanda 

Aportar el dictamen 
elaborat per pèrit 
designat per les parts 

Qualsevol de 
les dues parts 

Resoldre al·legacions 
inicials 

Sol·licitud de  
designació de pèrit pel 
tribunal 

Qualsevol de 
les dues parts 

Resoldre al·legacions 
inicials Resolució de la 

sol·licitud Tribunal 

Designació del pèrit Tribunal 
2.- Posterior a  
demanda o 
contestació però 
abans de l’audiència 
prèvia 

Aportar el dictamen 
elaborat per pèrit 
designat per las parts. 

Qualsevol de 
les dues parts 

Resoldre al·legacions 
inicials 

3.- Audiència prèvia 

Aportar dictamen Actor 
Resoldre al·legacions del 
demandant en la 
contestació de la demanda 

Aportar dictamen Qualsevol de 
les dues parts 

Resoldre al·legacions 
complementaries 

Manifestació al voltant 
dels dictàmens aportats 
fins ara 

Qualsevol de 
les dues parts  

Sol·licitud de designació 
de pèrit pel tribunal 

Qualsevol de 
les dues parts 

Resoldre al·legacions 
complementàries admeses 
en l’audiència prèvia 

Resolució de la 
sol·licitud de designació 
de pèrit judicial 

Tribunal 

Designació del pèrit Tribunal 

4.- Posterior a 
l’audiència prèvia 

Aportar dictamen Actor 
Resoldre al·legacions del 
demandant en la 
contestació de la demanda 

Aportar dictamen Qualsevol de 
les dues parts 

Resoldre al·legacions 
complementaries admeses 
en l’audiència prèvia 

Resolució entorn la 
presència de pèrits en 
judici 

Tribunal  

5.- Judici oral Aportar dictamen Qualsevol de 
les parts 

Resoldre al·legacions 
complementaries admeses 
en l’audiència prèvia. 

 

  



 
DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 51 

Taula 2.5.2- Procediment probatori judici verbal amb reconvenció 

 
JU

D
IC

I V
ER

B
A

L 
A

M
B

 R
EC

O
N

VE
N

C
IÓ

 (c
on

te
st

a 
es

cr
ita

 d
e 

la
 d

em
an

da
) 

MOMENT DEL 
PROCEDIMIENT ACCIÓ SUBJECTE OBJECTE DEL 

DICTAMEN 

1.- Demanda o 

reconvenció de la 

demanda 

Aportar dictamen 

elaborat per pèrit 

designat per les parts 

Qualsevol de 

les dues parts 

Resoldre al·legacions 

inicials 

Sol·licitud designació de 

pèrit pel tribunal 

Qualsevol de 

les dues parts 
Resoldre al·legacions 

inicials 
Resolució de la 

sol·licitud 
Tribunal 

Designació del pèrit Tribunal 

2.- Posterior a  

demanda o 

contestació però 

abans de la vista 

Aportar dictamen 

elaborat per pèrit 

designat per les parts. 

Qualsevol de 

les dues parts 

Resoldre al·legacions 

inicials 

Aportar dictamen Actor 

Resoldre al·legacions del 

demandat en la 

reconvenció 

Resolució sobre la 

presència de pèrits en la 

vista  

Tribunal  

3.- Vista o judici oral 

Sol·licitud designació de 

pèrit pel tribunal 

Qualsevol de 

les dues parts 
Resoldre al·legacions de la 

reconvenció de la demanda 

o pretensions 

complementaries de la 

vista 

Resolució de la 

sol·licitud de designació 
Tribunal 

Designació del pèrit Tribunal 

Aportar dictamen 
Qualsevol de 

les parts 

Resoldre al·legacions 

inicials de la demanda o 

pretensions 

complementaries 

suscitades en la vista 
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Taula  2.5.3- Procediment probatori judici verbal amb contesta oral de la demanda 

 

JU
D

IC
I V
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A
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(c
on

te
st

a 
or

al
 d

e 
la
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em

an
da
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MOMENT DEL 
PROCEDIMIENT ACCIÓ SUBJECTE OBJECTE DEL 

DICTAMEN 

1.- Demanda  

Aportar dictamen 

elaborat per pèrit 

designat per la part 

actora 

Actor 
Resoldre al·legacions 

inicials 

Sol·licitud designació de 

pèrit pel tribunal 
Actor 

Resoldre al·legacions 

inicials 
Resolució de la 

sol·licitud 
Tribunal 

Designació del pèrit Tribunal 

2.- Posterior a  

demanda o 

contestació però 

abans de la vista 

Aportar dictamen 

elaborat per pèrit 

designat per la part 

actora. 

Actor 
Resoldre al·legacions 

inicials 

Resolució sobre la 

presencia de pèrits en la 

vista  

Tribunal  

3.- Vista o judici oral 

Aportar dictamen 

elaborat por pèrit 

designat per la part 

demandada. 

Demandant 
Resoldre al·legacions 

inicials de la demanda 

Sol·licitud designació de 

pèrit pel tribunal 

Qualsevol de 

les dues parts 

Resoldre al·legacions 

inicials de la demanda o 

pretensions 

complementaries 

suscitades en l’acte de la 

vista 

Resolució de la 

sol·licitud 
Tribunal 

Designació del pèrit Tribunal 

Resolució sobre la 

presencia de pèrits en la 

vista  

Tribunal  

Aportar dictamen 
Qualsevol de 

les parts 

Resoldre al·legacions 

inicials de la demanda o 

pretensions 

complementaries 

suscitades en la vista 
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3.1  CONTINGUT DEL DICTAMEN 

 

L’expressió dels nostres coneixements tècnics es veuran reflectits en aquest apartat. En 

aquest punt explicarem com fer un dictamen, l’estructura, l‘organització, els continguts, el 

grafisme i els coneixements jurídics bàsics. 

Expliquem una proposta d’estructura de dictamen, no és l’única, poden haver-hi moltes 

variants correctes i millors, tan sols s’exposa un exemple per tal d’incloure tots els continguts 

mínims que ha de tenir un dictamen. A llarg dels anys cada pèrit ha de fer-se unes plantilles i 

establir-se, una metodologia de treball en constant renovació. A base de fer dictàmens i de 

llegir-ne el pèrit va ampliant els seus coneixements i els seus recursos formals de redacció i 

expressió. 

Al llarg del contingut anirem narrant un exemple d’un cas real en concret, de cada punt 

introduirem l’exemple d’aquest cas real, als annexes del final es podrà veure la composició 

final del dictamen d’exemple. Les dades personals del dictamen d’exemple han estat 

eliminades per mantenir la privacitat dels agents involucrats del cas real.   

L’estructura que proposem del dictamen és la següent: 

Portada: Mostrarem la importància de crear un segell personal del redactor així com 

fer una presentació de portada més atractiva. Inclou apunts sobre: 

Logotip. 

Representació gràfica. 

El títol. 

Índex: S’explica com realitzar un índex més adient, gràficament estructurat i amb 

exemples. 

Introducció: La forma d’introduir el nostre dictamen al lector amb la presentació del 

pèrit, dades bàsiques i algun formalisme. S’exposen incisos sobre coneixements 

jurídics referents al pèrit en: 

Deures del pèrit 

Responsabilitat del pèrit. 

Protecció. 

Drets.  
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Dades del procediment: Inclourem les dades bàsiques del procediment ( si n’hi ha ) 

en el que es basa el peritatge. Comentarem, en base a aquestes dades, informació 

rellevant sobre:  

Organització poder judicial. 

Procediments civils. 

Parts implicades. Inici del procediment. 

Els terminis processals.  

Antecedents: S’explicarà la cronologia dels fets i els agents que han promogut 

l’edició del dictamen.  

Abast i objecte del dictamen: Mostrarem com exposar una descripció de la entitat 

que ha estat objecte de la perícia, exposant aspectes com: 

Descripció de l’edificació objecte del dictamen. 

Descripció General de la finca. 

Quadre de superfícies. 

Fotografies generals. 

Plànols descriptius. 

Prova requerida: Pel que fa a peritatges judicials caldrà comentar quina és la feina 

que ens han encarregat sobre l’entitat objecte. 

Cos del dictamen: El nucli del dictamen és aquest apartat, exposarem de forma 

bàsica, com cal fer ús de la paraula i com exposar i organitzar els nostres 

coneixements tècnics. Es tocaran temes claus com: 

El llenguatge: Un llenguatge a l’abast del lector. Precisió i ambigüitat. 

Exposició i anàlisis dels fets: Títol, exposició dels fets, fotografies, explicació 

tècnica, proposta de solució. 

Organització dels fets: Organització segons tipus de fets, per entitats i 

l’organització híbrida. 

Valoració econòmica: Expliquem pautes bàsiques de formular un pressupost i les 

eines que es poden utilitzar. 
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Resum de la valoració econòmica: Com expressar un resum de pressupost per tal 

que el lector no entès en la matèria es pugui fer una idea clara del cost econòmic que 

ha determinat la pericial. 

Conclusions: S’esmenten diferents formes de concloure un dictamen, no sempre cal 

concloure, tot depèn de l’estratègia que utilitzi el tècnic redactor. 

Annexes:  Informació addicional necessària per tal de demostrar i corroborar la 

nostre pericial. Exposarem detalls i exemples d’informació útil a adjuntar. 
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3.2   LA PORTADA 

 

La portada serà la presentació del nostre dictamen, allò que primer veiem quan 

entreguem el dictamen, per tant, serà com una tarja de presentació que ens identificarà. 

En una sola fulla hem de donar la suficient informació per tal mostrar de que va el dictamen, 

d’ on és, qui el fa i, sobre tot, sobre què. Per tant, dividirem la portada en varis components: 

1- Logotip identificatiu del redactor i dades del mateix. 

2- Representació gràfica global del objecte a dictaminar. 

3- Títol del dictamen. 

 

3.2.1  Logotip identificatiu del redactor i dades del mateix. 

El logotip serà el segell o marca que donarà el toc purament identificatiu als nostres 

projectes. L’ús d’un logotip dona sensació de professionalitat i aporta un toc distintiu. Hauria 

de ser senzill, comprensible, inconfundible, fàcil de retenir i identificatiu. 

Per arribar a dominar les arts gràfiques dels logotips calen molts anys d’estudi, és més, hi ha 

empreses de disseny gràfic que únicament es dediquen a crear logotips, això vol dir, que el 

més assenyat seria contractar a algun professional del sector perquè ens en realitzés un.  

A prop del logotip hem d’incloure la informació bàsica del redactor del projecte, aquesta 

ens servirà perquè qualsevol lector pugui saber immediatament l’autoria del dictamen. 

Podem incloure  el nom, l’adreça postal, el telèfon/fax, un email i fins i tot una pàgina web si 

en tenim. Aquest serà l’únic espai que tindrem per vendre els nostres serveis, si algú que 

llegeix el nostre dictamen i està interessat en posar-se en contacte amb nosaltres li hem de 

facilitar. 

Addicionalment podem indicar cerificacions acreditatives de les que disposa el redactor ( 

sempre i quan es corresponguin a la situació ). 
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3.2.2  Representació gràfica global del objecte a dictaminar. 

A la portada hi ha d’haver una imatge representativa de la finca, edificació o objecte a 

dictaminar. Aquesta a de ser preferiblement generalista, ha de mostrar l’objecte en tota la 
seva dimensió. Si es tracta d’un edifici entre mitgeres serà una fotografia de la façana, si es 

cantoner en farem una en perspectiva per mirar d’abarcar el màxim possible amb una sola 

fotografia. Sempre que sigui possible realitzar fotografies en perspectiva i que evoquin a la 

tridimensionalitat. 

Aquesta ens pot donar una intuïció de la magnitud i importància de l’objecte a dictaminar. 

D’altra banda, ens servirà per identificar a primera vista el nostre dictamen, només amb la 

portada tindrem la suficient informació per recordar de que anava el dictamen. 

3.2.3  Títol del dictamen. 

Tal com anirem repetint al llarg del manual, els títols enunciatius han de ser curts, precisos i 

atraients.  Hauríem de ser capaços de resumir el nostre dictamen amb poques paraules i 

només amb informació rellevant. En cap cas podem posar un títol com molts cops es veu: 

“Valoració d’un pis”, “Dictamen d’una vivenda”... 

Aquesta informació és poc precisa i poc detallada, hem d’incloure un mínim d’informació: 

- La paraula dictamen ( sempre que correspongui clar ) 

- La tipologia de l’objecte a dictaminar 

- Emplaçament 

- Client 

- Data 

Si es tracta d’un dictamen judicial podrem incloure també les dades bàsiques del judici, així 

facilitarem molt la localització d’expedients i ens donarà una idea ràpida sobre el cas quan 

l’haguem oblidat i ens el tinguem que mirar, per exemple, abans d’un judici.  Dades que hi 

podem incloure: 

- Jutjat 

- Procediment  

- Expedient intern 

 

 

 



EXE
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3.3  L’ÍNDEX   

 

L’índex serà la nota informativa del contingut, per fer-nos una idea, hauria de ser un 

recull dels pòsits que en col·locaríem a cada apartat per poder trobar amb extrema facilitat 

tot allò que necessitem.  Un bon índex ens facilita molt la comprensió global del dictamen. 

Mirant-lo hem d’aconseguir localitzar tot allò que volem sobre el dictamen. Dona sensació 

d’estructuració, ordre i agilitat lectora. 

Hi ha moltes formes de fer un índex, hi ha gent que tan sols enumera els títol principals de 

cada apartat i de forma molt generalista, això fa que el lector tingui que navegar pel 

dictamen per trobar qualsevol tipus d’informació. Una altre forma seria fer un índex extens 

amb apartats i subapartats incloent tots els títols principals i secundaris. Aquest pot fer un 

índex molt extens en alguns casos, és per això que recomanem un índex amè i en la seva 

justa mesura.  

En cas de fer índex en format detallat caldrà aconseguir l’efecte d’un índex senzill i amè 
utilitzant com a ajut la tipografia que ens faciliten els editors de text. Això vol dir destacar els 

títol principals respecte els secundaris, podria ser en negreta i els títols secundaris en color 

de font normal, es podria utilitzar qualsevol recurs gràfic que ens donés claredat i 
estructuració jeràrquica de continguts. 

El sistema detallat per exemple seria el següent: 

......... 

5- Prova requerida......................................................................................................13 

 5.1 Prova requerida per la part actora (comunitat de propietaris).....................13 

 5.2 Prova requerida pe la part demandada.......................................................13 

6- Descripció de les lesions i deficiències existents a l’edifici...............................14 

 6.1 Paviments a les terrasses............................................................................14 

 6.2 Humitats al lateral dret de la balconera del menjador del 1r 3a...................18 

 ........ 

.......  

Figura 3.3.1- Exemple de índex detallat 
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3.4   LA INTRODUCCIÓ 

 

A partir d’aquí comença la redacció del dictamen. En un primer punt hem d’introduir al lector 

a la situació que promou la necessitat de la redacció del dictamen, així mateix una 

justificació personal sobre les nostres capacitats professionals que ens avalem com a aptes 

per dur-lo a terme. 

Hauríem d’incloure la següent informació: 

1. Titulacions o acreditacions professionals. Tota la informació rellevant sobre els 

nostres coneixements referents a la perícia a realitzar. No s’aconsella posar 

acreditacions o titulacions sobre coneixements totalment fora de lloc de la prova 

pericial, això podria arribar a desacreditar en part a un pèrit. Per exemple, si som 

arquitecte tècnic i també tenim la carrera de farmàcia evidentment només posar la 

primera doncs la segona pot donar lloc a confusió. Si per contra disposem del primer 

títol i d’un màster en patologia de la construcció evidentment és aconsellable de 

referenciar-los. 

Podem incloure també la nostre associació a entitats relacionades amb la nostra 

capacitat laboral al respecte, per exemple, ser membre de l’associació de pèrits 

judicials, col·legiació al col·legi de d’Arquitectes... si disposem d’un número d’associat 

i col·legiat és aconsellable incloure’l doncs dona més sensació de certesa.  

 

2. Dades del procediment. En cas que existeixi, caldria indicar les dades del mateix. Si 

és un peritatge judicial indicarem quin jutjat ens ha sol·licitat, el tipus i número de 

procediment. En cas d’un dictamen de part en un judici indicarem les dades 

corresponents. 

 

3. Dades de les parts implicades ( si n’hi han ). Això inclou els noms de les entitats 

físiques o jurídiques implicades  així com una aclaració molt breu de la seva posició 

en el dictamen ( si són parts demandada o demandant ) 

 

4. Emplaçament  de l’objecte a dictaminar, l’adreça i localitat. 

 

5. Justificació de capacitat professional per exercir la perícia regulada per la llei 1/2000, 

de 7 de gener d’Enjudiciament Civil en l’article 335.2 manifestant estar en posició 

apte per la confecció i emissió del dictamen. 
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Els deures que hem de complir els pèrit són:   

 

- El jurament del càrrec o promesa de dir la veritat. En el moment de jurar el càrrec 

ens responsabilitzem en complir amb tots els deures del pèrit. Aquest jurament el 

realitzem per escrit amb el dictamen, en aquest primer apartat introductiu.  

En el cas de no afegir-ho no passa res perquè en el moment de comparèixer davant 

dels tribunals es fa sempre el jurament del càrrec.  

Es cas d’incompliment es pot  incórrer en responsabilitat civil o penal del pèrit per 

deslleialtat professional. 

 

- Acceptació del encàrrec: Existeix la obligació d’acceptar el encàrrec. Aquest es l’únic 

dels deures que només pot atribuir-nos quan haguem estat designats judicialment.  

El motiu es clar, si som designats a instancia de part tenim la possibilitat de acceptar o 

no l’encàrrec. En canvi, si som designats judicialment, prèviament ens hem inscrit a les 

llistes oficials de pèrits especialitzats en una matèria, per tant la nostra voluntat es 

realitzar el dictamen que se’ns  encomani.  

Com a excepció, podem no acceptar l’encàrrec en casos de: 

 Imparcialitat 

 Falta de competències en la matèria objecte del dictamen. 

 Causa fortuït o força major 

 

- La Objectivitat i la honradesa són les principals obligacions per tenir major garantia 

les parts del litigi i el propi jutge d’una correcta resolució del procediment.   

En les dues modalitats de designació de pèrit, es motiu per no acceptar el càrrec quan 

existeixen causes degudament justificades o si es dona una de les causes possibles 

de recusació (pèrits designats judicialment) o tatxa (pèrits designats a instancia de 

part) que contempla la LEC en els articles 342.2 y 343, explicades en els apartats 
2.4.2 i 2.4.3 d’aquest manual. Són les següents: 

o Ser parent per consanguinitat o afinitat dins del quart grau civil, d’una de les 

parts o dels seus advocats o procuradors. 

o Tenir interès directe o indirecte en el assumpte o en un altre semblant. 

o Estar actualment o haver estat anteriorment en situació de dependència o 

contraposició d’interessos amb alguna de les parts, amb els advocats o 

procuradors. 
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o Tenir amistat intima o enemistat amb qualsevol de las parts, advocats o 

procuradors.  

Esta clar que la objectivitat del pèrit pot no ser tergiversada si intervé la amistat 

o enemistat entre el pèrit i la resta de las persones intervinents en el litigi.  

o Qualsevol altre circumstància, degudament acreditada, que faci deshonrar el 

concepte professional.  

Pot donar-se el cas que, complint-se correctament les causes nomenades, el pèrit 

consideri de manera justificada, no tenir els coneixements necessaris de la matèria 

objecte del dictamen.  

Aquest acte de lleialtat professional te la intenció de realitzar la  tasca correctament, es 

millor no acceptar realitzar dictàmens que requereixin uns coneixements que no tenim.  

 

- El deure de emetre l’informe o dictamen com a conseqüència de la acceptació del 

encàrrec. En el moment d’acceptar el encàrrec ens sotmetem a la obligació a realitzar i 

emetre el dictamen dins dels termini previst del procediment. 

 

- Compareixença davant els tribunals. Hem de comparèixer en el jutjat quan prèvia 

sol·licitació de qualsevol de les parts o el tribunal, siguem citats per presentar-nos el 

dia del judici.  

Ens han d’especificar el motiu de la intervenció i la tasca que ens encomanen: 

o Exposar i explicar el dictamen 

o Respondre a preguntes, objeccions o propostes de ratificació 

o Intervenir de qualsevol altre forma útil   

- Consideració, respecte i obediència als tribunals, com a conseqüència de 

deslleialtat professional als membres del tribunal ens podem imposar sancions 

disciplinaries (multes).  

 

- Firmar el dictamen i els atestats resultants de les nostres gestions necessàries fetes 

per realitzar el dictamen.  
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3.4.2   RESPONSABILITATS DEL PÈRIT  
 
Els pèrits tenim unes responsabilitats assignades, motivades per la realització de la nostra  

feina. Es pot incorre en responsabilitat civil, penal, disciplinaria o col·legial.  

 

Responsabilitat civil : (CC. Art. 1902 )  

Te per missió reparar el dany causat com a conseqüència d’una negligència.  El codi 
civil determina que “la persona, que per acció u omissió, causa dany a un altre, 

produint-se negligència o culpa,  està obligat a reparar el dany causat”. 

 

Responsabilitat penal: (CP. Art. 385-388, 419-422 i 463)  

El codi penal, determina que s’imposaran penes econòmiques, de presó o 

d’inhabilitació de funcions professionals a: 

- Els que de manera maliciosament  no diguin la veritat.  

- Declarin falsament en judici   

- Actuïn en propi profit o de terceres persones.  

(LECRIM. Art. 385-388, 419-422 i 463) 

 

Responsabilitat disciplinaria:  

Els jutges poden imposar-nos multes o sancions si tenim un comportament incorrecte 

amb qualsevol membre del tribunal, es a dir, faltar el respecte, insultar al tribunal,...  

 

Responsabilitat col·legial:  

Com a conseqüència d’infringir les normes deontològiques d’un grup social al que 

pertanyem. En el nostre cas, el pèrits designats judicialment, pertanyem a 

agrupacions creades pels col·legis professionals de cada província.  

Per exemple, existeix la agrupació de pèrits judicials del col·legi d’aparelladors, 

arquitectes tècnics i enginyers de edificació de Barcelona.   
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3.4.3  PROTECCIÓ DEL PÈRIT  (LECRIM 464) 
 
Amb l’objectiu d’evitar possibles riscos que posin en dubte la nostre feina i la importància del 

dictamen, el codi penal estableix una disposició de lleis i articles que apliquen multes i 

condemnes.  

Esta destinat per aquelles persones que realitzin fets  voluntàriament amb aquest objectiu 

maliciós contra nosaltres.  

Aquestes mides s’apliquen quan s’apreciï de forma racional, un perill grau per la persona, 

llibertat o bens indistintament de la relació d’afectivitat que hagi.   

 

3.4.4  DRETS DELS PÈRITS  (LECRIM 465-475-485) 
 
En el moment que acceptem el nomenament del càrrec adquirim tres drets específics: 

 

1- Dret a la percepció d’honoraris corresponents al peritatge realitzat i a la seva 
actuació.  

 La llei d’enjudiciament criminal estableix en l’article 465 que per la realització del 

dictamen, en virtut de l’ordre judicial, tenim el dret de reclamar els honoraris que siguin 

justos.  

 Els honoraris del tècnic poden ser impugnats per: 

- Per Indeguts si es perd el dret de percebre els honoraris si la resolució no ha 

estat favorable degut a mala intervenció professional. 

- Per excessius quan són majorats a la realitat i guarden relació aproximada amb 

la feina realitzada.  

2- Dret a ser informat del objecte dels seu servei pericial. 

 La llei d’enjudiciament criminal estableix en l’article 475 que el jutge ens ha de 

manifestar clara i determinadament  l’objecte del dictamen. 

 

3- Dret a disposar de medis materials necessaris per poder realitzar el peritatge 
requerit.  

 La llei d’enjudiciament criminal estableix en l’article 485 que el jutge ens ha de facilitar 

els medis materials necessaris per poder realitzar el peritatge encomanat, reclamant-

los a la administració en la seva falta. 
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3.5.1 ORGANITZACIÓ DEL PODER JUDICIAL 

 

JUTJAT:     JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA 1 D’IGUALADA   

 

El poder judicial espanyol s’organitza judicialment, amb un ordre jeràrquic establert en funció 

de les competències assignades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.4.1.1 

 Esquema jeràrquic poder judicial espanyol 

Els jutjats de 1ª Instància estan situats en cada ciutat o municipi que siguin cap de 
partit judicial. En aquells municipis més petits on no hi ha jutjats de 1ª Instància, existeixen 

els jutjats de pau. Aquest tenen jurisdicció i competències dins del terme municipal 

corresponent.    
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Al jutjat de 1ª Instància, s’inicia el procediment judicial civil. La jurisdicció civil pertany al 

dret privat, i el seu objectiu principal és reparar el dany causat sobre interessos privats de 

les persones.   

El jutjat d’Instrucció s’encarrega d’instruir les possibles causes raonables per imputar un 

delicte a una persona. En aquest cas ens derivem cap a la jurisdicció penal. 

Aquesta organització jeràrquica ordena els jutjats i tribunals en funció de les competències 

assignades. Aquest mateix ordre ascendent cap el superior jeràrquic és el que es segueix 

per aplicar un recurs contra una sentència.   

Existeixen dos tipus de recursos contra les resolucions dictaminades: el d’apel·lació i el 

de cassació.  

1- En cas de no estar d’acord amb la sentència dictaminada pel jutjat de 1ª Instància, 

cap la possibilitat que justificadament es realitzi un recurs d’apel·lació en el mateix 
jutjat, que si ho admet,  s’envia tota la informació del procediment judicial  a la 
sala de lo civil de l’Audiència Provincial. S’estudia de nou tot el cas, i es dona de 

nou una sentència que pot ser ens doni la raó o no.  

 

2- Contra les sentències negatives de l’Audiència provincial es possible recórrer de nou 

amb un recurs de cassació. 

Aquest recurs de cassació en funció de les competències normatives canvia el orgue 

destinatari. 

o Les resolucions que tracten temes de competència autonòmica es resolen 

en la sala de lo civil del tribunal superior de Justícia de la comunitat 

autònoma on pertany el dret.  

o En canvi, les resolucions que tracten temes que són competència del estat 
central es resolen en la sala de lo civil del tribunal suprem de justícia. 

En el recurs de cassació s’estudien només aquells conflictius pendents del recurs 

anterior. 
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A continuació es mostra un esquema que representa de manera gràfica el procés 

d’interposició dels recursos d’apel·lació i cassació en la jurisdicció civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.4.1.2 

Esquema procediments recursos apel·lació i cassació 

JUTJAT 1ª INSTÀNCIA 

NO SI 

Sentència ferma Recurs d’Apel·lació 

AUDIENCIA PROVINCIAL 

NO SI 

Sentència ferma Recurs de cassació 

Dicta una sentència 
¿Estem d’acord? 

TRIBUNAL SUPERIOR 
AUTONÒMIC

TRIBUNAL SUPREM  

Competències de l’estat Competències 
autonòmiques

Sentència firme Sentència firme 

Dicta una sentència 
¿Estem d’acord? 
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3.5.2 TIPUS DE PROCEDIMENTS CIVILS 

 

PROCEDIMENT:    Procediment Ordinari 666/2007  

 

Els procediments civils poden ser: 

- Els Declaratius, que tenen com a objectiu demanar al jutge que declari un dret 

que tenim atorgat per llei.  

- Els Constitutius, que tenen com a objectiu demanar al jutge que constitueixi un 

dret que ha de donar-me i encara no tinc. 

- Els Executius, que executen o títols assignats o sentències fermes realitzades 

en procediments anteriors.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.4.2.1 

Esquema tipologies procediments civils 

 

Els tipus de procediment civil més habituals són els declaratius. Es realitzen quan 

considerem que existeix la privació d’uns drets que es tenen atorgats per llei. 

Dins dels procediments declaratius s’estableixen dues tipologies de judicis: els judicis 

ordinaris i els judicis verbals.  

PROCEDIMENTS 
CIVILS 

DECLARATIUS 

CONSTITUTIUS 

EXECUTIUS

Judicis 
VERBALS

Judicis 
ORDINARIS
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El criteri de classificació de les tipologies de procediments es regulen en funció de dos 

paràmetres, la matèria que tracte i la quantia econòmica que suposa la reparació del 

danys.   

Aquesta taula mostra de forma resumida el criteri de classificació dels judicis civils 

declaratius: 

Taula 2.6.4.2.2- Criteri de classificació dels judicis Verbals i ordinaris 

Tipologia de 
judici Matèria objecte de la demanda 

Quantia que suposa 
reparació del dany 

 

ORDINARIS 

Assumptes més complexos de forma. 

Per exemple: Llei de contractació, assumptes 
de la L.O.E. 

 

Major de 3000 € 

 

VERBALS 

Assumptes més senzills de tramitar. 

Per exemple: Interdictes, recuperar 
possessió, assumptes de propietat de veïns. 

 

Menor de 3000 € 

 

 

ESQUEMA DE LES PARTS DE QUE CONSTA CADA TIPUS DE PROCEDIMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.4.2.3- Esquema comparatiu entre els procediments civils ordinaris i els verbals 

Al.legacions inicials

Judicis VERBALS Judicis ORDINARIS 

Al·legacions inicials. 

Audiencia Previa al 
Judici 

Vista o judici oralJudici  

Sentència Sentència
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3.5.3 PARTS DEL PROCEDIMENT 

 

DEMANDANT:     COMUNITAT  DE PROPIETARIS  

  

Moltes vegades es comet l’error de confondre els conceptes demanda, denúncia i 
querella.  

A pesar de que tots tres inicien procediments legals, cadascun d’ells s’utilitza en diferents 

jurisdiccions.  

- Demanda: És l’escrit que s’utilitza únicament en els procediments civils, 

mitjançant el qual, la part actora o demandant exercita en un judici civil una o 

varies accions en les quals no hi ha delicte.  

 

 
 

- Denúncia: És la manifestació de coneixement verbal o escrit que s’efectua 

davant les autoritats policials o judicials vers una acció en la qual hi ha delicte 

però no se sap o es dubte l’autoria. 

Pot donar-se el cas que en una demanda es descobreixi que n’hi ha delicte. 

Llavors es converteix en una denúncia y el procediment passa a ser penal. 

     

- Querella: És un escrit formal que es presenta davant el jutjat competent amb la 

intervenció de l’advocat i el procurador vers una acció realitzada per una persona 

concreta.  

Les querelles sempre es presenten en un jutjat de lo penal o criminal. En cas de 

tractar-se d’una querella criminal s’interposa en un jutjat de guàrdia.  

 

 

 

 

En els procediments civils s'interposen demandes. 

L'objecte del procediment civil és reparar el dany causat.
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Existeixen una sèrie de tràmits que s’utilitzen durant el procediment amb la missió de 

reconduir el litigi correctament amb l’objectiu  d’aconseguir  la resolució final.  

Aquests tràmits són els següents: 

- Interlocutòries ( providències): Són els actes de tràmit que donen impuls al 

procediment i que no necessiten ser motivades. 

 

- Actes: És una resolució temporal d’una part del procediment, dictada per un jutge 

o per un tribunal, però que encara no dona per finalitzat el procediment.  

 

- Sentències: És la decisió formulada pel jutge o el tribunal, però que en aquets 

cas si resol definitivament totes les qüestions que formen part del procés.  

Contra les sentencies hi cap la possibilitat d’aplicar un recurs, en el cas de no 

estar d’acord, en canvi contra les sentencies fermes no hi existeix la possibilitat  

d’aplicar un recurs perquè són definitives.  
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DEMANDATS:  INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA, ARQUITECTE I ARQUITECTE 
TÈCNIC.   

 

Quan la part actora inicia el procediment civil mitjançant una demanda, aquesta notificació 

arriba a la part demandada, on se l’informa de l’objecte de la demanda. 

Contra aquest acte, que és la demanda, la part demandada pot realitzar diferents accions: 

 

- Aplanament: quan el demandat està d’acord amb la demanda. L’obligació és 

pagar el cost de reparació del dany causat, que ha de constar a la pròpia 

demanda. Aquest tràmit ens evita haver de pagar-hi cap quantitat en concepte de 

costes. 

 

- Contestació a la demanda: quan el demandat s’oposa perquè no està d’acord 

amb la demanda. És la defensa personal del demandat. En aquest cas la part 

sobre qui recaigui en la seva contra la resolució judicial, haurà de pagar la 

quantia de la demanda i a més les costes del judici, si el jutge ho considera. 

 

 
 

- Revel·lia: quan el demandat no diu res, la incompareixença en el judici és sense 

cap causa justificada.  És a dir, no fa cas a la demanda. 

 

- Reconvenció: quan el demandat contesta a la demanda formulant ell també una 

demanda contra la part actora. Es produeix una situació de demanda mútua.   

 

Amb la demanda o la contestació de la demanda es possible afegir els medis de proba que 

es considerin necessaris per ajudar al jutge a entendre millor el cas. Per exemple, l’aportació 

de dictàmens a instància de part, testimonis, etc  

 

En els judicis ordinaris la contestació a la demanda es fa per escrit i en els 
judicis verbals, oralment en el judici oral o vista.

Amb la demanda s'aporta el dictamen com a mitjà de proba o s'indica si es te 
intenció de solicitar designació judicial d'un pèrit .
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Amb la contesta de la demanda és possible anunciar l’aportació del dictamen quan per 

motius de termini o impossibilitat d’accés, no fos possible entregar-ho. Un cop anunciat, el 

termini màxim és abans de l’audiència prèvia.   
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3.5.4  ELS TERMINIS PROCESSALS 

 

ACTA DESIGNACIÓ DE PÈRIT:  15 de gener de 2009 

ACTA ACCEPTACIÓ DE CÀRREC: 19 de gener de 2009 
 

Aquest és un exemple de dictamen elaborat per pèrit designat judicialment. Els peritatges 

que realitzem amb aquesta modalitat de designació han de seguir uns terminis determinats 

per la LEC en el article 342.  

 

El criteri per comptabilitzar els terminis està explicat en el article 130 de la LEC. Aquests 

terminis són processals, és a dir, s’exclouen tots els dies inhàbils que són tot els dies del 

mes d’agost, els dissabtes i els dies publicats en el BOE (diumenges, festius de caràcter 

general a tota Espanya i festius específics de cada comunitat, municipi o ciutat).   

 

La diferència amb altres tipologies de terminis és que, en el cas dels terminis civils, es 

compten tots els dies i no s’exclou cap, i els terminis administratius només exclouen els dies 

inhàbils publicats en el BOE. 

 

 

 

Si la comptabilització del termini finalitza en dia no hàbil, es prorroga automàticament al 

següent dia hàbil. 

 

En l’apartat 2.4.2 d’aquest manual, referit a la designació judicial de pèrits pel tribunal, 

s’anomenen i s’expliquen el terminis legals existents en aquesta modalitat de designació. 

   

En els terminis procesals només es comptabilitzen els dies habils. No compten els 
festius que indica el BOE, els diumenges i tot el mes d'agost.  
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3.6   ANTECEDENTS 

 

En l’apartat d’introducció hem explicat breument quines són les parts que intervenen en els 

fets de l’objecte pericial. En aquest punt explicarem els fets que han promogut a la confecció 

del dictamen. Hem de posar en antecedents de la situació de cada una de les parts 

afectades, l’objecte de la perícia i totes aquelles dades que puguin reafirmar la informació 

que estem redactant. 

Per exemple, si es tracta de defectes d’obra nova caldrà explicar de forma global la situació: 

 - Dades dels demandants i demandats. 

 - Autors, promotors, constructors de l’edifici a tractar. 

- Números i dates de visats, dates de les llicències d’obra, d’inici i finalització de 

l’obra, de la llicència de primera ocupació... 

 - Motiu de que promou la necessitat del dictamen. 

- Breu explicació de quan ha procedit el pèrit a la inspecció de l’objecte a dictaminar, 

anomenant amb noms i cognoms amb qui s’ha tingut contacte per realitzar la pericial 

( normalment la persona propietària de l’objecte afectat ). També és molt important 

incloure la data i hora de la visita per si posteriorment es realitzen acusacions falses 

sobre la nostra inspecció.  
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3.9  PROVA REQUERIDA  

 

En la sol·licitud d’un pèrit judicial per les parts cal adjuntar-hi un seguit de sol·licitacions al 

respecte, és a dir, els punts que volen les parts que siguin l’objecte de la pericial que ens 

han demanat. 

Per tant, nosaltres com a pèrits tan sols hem de enfocar el peritatge en referència a les 

qüestions que ens plantegen a la prova requerida. Pot passar, com després explicarem, que 

cada una de les parts ens demanin que realitzem la pericial sobre uns aspectes iguals o 

poden ser diferents. Nosaltres ens basarem només en allò que ens demanen cada una de 

les parts que ens ho ha sol·licitat. 

Caldrà plasmar en el nostre dictamen quines són aquestes sol·licitacions de les parts per tal 

de poder aclarar la pericial. 

Hem de tenir molt de compte en centrar la nostra pericial als fets produïts i sobre els 

aspectes que requereixin les parts que responem. Totes les investigacions que es realitzin 

sobre fets que no hagin estat abans provats i declarats per les parts, el jutge els declarà no 

procedents. 
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3.10  EL COS DEL DICTÀMEN 

 

La part central del nostre dictamen i la més important. Fins ara hem narrat un conjunt de 

dades i situacions que envolten el que realment importa, la nostra interpretació sobre els fets 

objecte de la perícia. 

Per tal de poder narrar de la millor forma possible hem de controlar l’ús del llenguatge,  del 

grafisme i d’una bona organització. 

 

3.10 .1 EL LLENGUATGE 

3.10.1.1 Un llenguatge a l’abast del lector. 

En contra del que ens puguem pensar, la narració en un dictamen ha de ser amb un 

llenguatge fora del que estem habituats en la nostre professió. Ha de ser planer, senzill i 
entenedor.  

Els destinataris d’un dictamen en un 95% dels casos és una persona que no entén del 

llenguatge de la nostre professió, per tant, ens hem de posar a la seva altura. Seria 

incoherent  que a algú que ens ha sol·licitat uns serveis no entengués res del que li 

expliquem. 

La majoria de casos hem de usar un llenguatge entenedor pels usuaris d’immobles, per 

advocats,  jutges, entre altres. Aquest no solen tenir cap coneixement sobre tecnicismes 

propis de la nostre professió. 

Es pot donar el cas que haguem de realitzar un dictamen per persones enteses, inclús amb 

la mateixa titulació que nosaltres  o amb coneixements similars o superiors. Aquest tipus de 

peritatges solen donar-se en entitats privades. 

Per tant, abans de començar a redactar, haurem de meditar el llenguatge que utilitzarem en 

funció de quins seran els possibles lectors. Com més entenedor sigui menys confusions 

generarà. No voldríem pas que el nostre dictamen l’hagi de llegir un jutge i que li hagis 

d’aclarir perquè no l’entén. 
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3.10.1.2 Precisió i ambigüitat. 

Hi ha moltes formes de dir les coses, però quan estem escrivint  una pericial hem d’anar 

molt en compte. Les nostres paraules ens poden jugar una mala passada si no les sabem 

utilitzar. 

D’aquí sorgeix la necessitat de parlar sobre la precisió i l’ambigüitat.  

La precisió dona una sensació de certesa i de solidesa en les nostres paraules, deixant 

de banda altres possibilitats sobre el que estem explicant. Això vol dir que sembla que 

sabem perfectament del que parlem.  

 

“La causa del col·lapse de l’estructura de l’edifici ha estat una clara sobrecàrrega 

d’ús, sobrepassant els límits de càrrega admissibles dels forjats” 

 

En aquest exemple veiem clarament que no es dona lloc a cap altre possible causa. 

Clarament estem 100% segurs de que la causa ha estat una excés en la sobrecàrrega d’ús. 

Aquesta forma de parlar ens dona credibilitat i seguretat en les nostres paraules. 

La precisió és bona però se’ns pot girar en contra.  L’ús de la precisió ha d’estat reservat per 

quan puguem demostrar tot allò que estiguem expressant.   

Cal tenir present que les nostres paraules comporten una responsabilitat, d’elles derivaran 

possiblement responsabilitats civil o inclús penals cap a alguna persona o inclús cap a 

nosaltres mateixos si en equivoquem. Cal doncs, anar amb cura. Si en el cas anterior, 

posteriorment sortís un pèrit que trobés una altre possible causa del col·lapse , com un 

informe sismològic positiu, estaríem venuts i fora de joc. 

L’ambigüitat és un recurs lingüístic també força comú. És tracta d’expressar-se de forma 

que no es tanquin les portes a altres possibilitats. Aquest ens servirà per cobrir-nos les 

esquenes en el cas que no puguem precisar amb exactitud o desconeguem la causa exacte. 

Podem combinar la precisió i l’ambigüitat per tal deixar a entendre que estem completament 

segurs del que diem però deixant lloc a altres possibilitats. 

 

“ Una resistència inferior dels pilars del que marca la normativa ha estat un 

desencadenat del col·lapse de l’edifici” 
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En aquesta expressió fem un ús del recurs d’ambigüitat aplicant-hi la precisió. En “una 

resistència inferior” estem afirmant que la resistència no arriba als mínim normatius, no 

obstant, no especifiquem quina és la resistència dels pilars, ni la de la normativa i ni la del 

projecte. 

D’altre forma poder fer ús de la precisió aplicant-hi l’ambigüitat. 

 

“La sobrecàrrega d’ús , que sobrepassava els límits de càrrega admissibles, ha incidit en 

una major inestabilitat estructural” 

 

En l’exemple som precisos en les nostres afirmacions però no diem que la sobrecàrrega d’ús 

sigui l’única causa del col·lapse. 

 

3.10.2  EXPOSICIÓ I ANÀLISIS DELS FETS. 

En cada un dels apartats on expliquem l’anàlisi que fem de cada un dels fets hauríem 

d’incloure: 

- Títol. 

- Exposició dels fets. 

- Fotografies. 

- Explicació tècnica. 

- Proposta de solució. 

És un contingut aproximatiu que en major o menor mesura podrem variar, però el global ha 

d’incloure els mateixos continguts com a mínim. 

Hi ha redactors de dictàmens que molts cops separen la proposta de solució dels fets en un 

altre apartat, considerem que fa el dictamen menys entenedor, doncs fas referència a un 

mateix fet dos cops i en apartats separats, fent fer memòria al lector sobre un fet que s’ha 

parlat anteriorment. Creiem més clar incorporar-ho en el mateix punt que l’explicació tècnica 

dels fets. 
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3.10.2.1 Títol descriptiu.  

Hauríem  d’incloure un títol descriptiu del fet, de forma resumida, que ens faci entendre el 

que i on.  

Exemples. 

 “DETERIORAMENT TEULADA PATI VENTILACIÓ APARCAMENT” 
 
 “INUNDACIÓ AL FOSSAT DE L'ASCENSOR” 
 
 
3.10.2.2  Exposició dels fets.  

Explicació del que ens expliquen els usuaris que succeeix,  el que ens han dit que passa i el 

que veiem a primera vista. Serem objectius i encara no analitzem ni exposem la nostra 

opinió de tècnics. 

 Exemples: 

“Al dictamen realitzat pel PÈRIT a instancia de la part demandada es denuncien 

deficiències a les canals de recollida d’aigües de la coberta inclinada” 

 

“El fossat de l’ascensor de l’edifici objecte de dictamen 

patia humitats per filtració” 

 

 

3.10.2.3  Fotografies.  

Farem fotografies dels fets i tot allò que ens ajudi a comprendre. Molts cops per molt planer 

que sigui el nostre llenguatge és difícil d’expressar-se, per tant, per reforçar-ho, 

incorporarem fotografies. Les inclourem en la justa mesura, ni moltes ni molt poques, les 

suficients perquè quedi ben explicat i entenedor. 

No s’ha de retocar el contingut de les fotografies, com a molt, podem incorporar cercles o 

fletxes que ens marcaran la zona a inspeccionar. La presentació de les imatges serà a gust 

del redactor però evitant que sigui més vistosa que la imatge, l’objecte principal és la imatge 

no pas la seva presentació. 
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Objectivitat i professionalitat. No deixar-se influir per les situacions personals de les parts 

ni per altres causes. Serem objectius i fidels a la nostre professió i als nostres coneixements 

com a tècnics, deixant de banda qualsevol tipus de pressió o influència externa. 

Ser tan precisos com sigui possible. Com més certesa i precisió tinguin les nostres 

explicacions major serà el grau de credibilitat. A vegades caldrà que juguem també amb 

l’ambigüitat si la situació o requereix. 

No derivar responsabilitats. Un judici es realitza per trobar responsabilitats civils o penals, 

en canvi, un pèrit ajuda a dictaminar unes causes, és a dir, el pèrit mai fa de jutge, tan sols 

exposa els seus coneixement sobre un fet, qui dictamina de qui és responsabilitat és el 
jutge, mai el pèrit. És molt important aquest concepte, doncs molesta molt als jutges la gent 

que intenta fer la seva feina. Nosaltres exposem fets i coneixements i el jutge dictamina de 

qui és la responsabilitat.  És molt habitual veure frases com: 

 

INCORRECTE: “ ...les filtracions d’aigua de la terrassa són clarament una mala 

execució, derivada d’un deficient control per part de l’arquitecte tècnic...” 

INCORRECTE: “ ...les esquerdes de les parets de càrrega són degudes a errades del 

projecte de l’arquitecte...”  

 

Les referències a l’arquitecte o arquitecte tècnic no hi han de ser, és el jutge qui dictaminarà 

de qui és responsabilitat l’execució o el projecte. 

 

3.10.2.5  Proposta de solució. 

Si, segons el criteri del tècnic redactor,  hi ha necessitat de trobar una solució, la detallarem 

en aquest apartat. Explicarem la solució als fets que hem analitzat. La proposta serà la que 

nosaltres considerem més òptima i més justa segons el nostre saber i entendre de la nostre 

professió.  Tindrem en compte dos aspecte molt importants a considerar, el medi ambient i 
la solució més justa. 

El medi ambient. No parlarem de la importància del medi ambient, actualment aquest fet ja 

és evident i de molta importància, però farem un incís per donar un seguit de consells a 

considerar en el moment de trobar solucions als fets objecte de la perícia que ho 

requereixin. 
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Entre altres, intentarem: 

- Reduir al màxim l’emissió de residus, i si es dona el cas, llençar-lo a abocadors 

autoritzats o reciclar-los. 

- Solucions que promoguin l’ús d’energies renovables sempre que sigui possible. 

- Els aïllaments tèrmics per evitar pèrdues d’energia. 

- Solucions que redueixin i no malgastin el consum d’aigua. 

- Solucions de baix consum elèctric i de gas. 

La solució més justa. Haurem de plantejar solucions reals i adients. Escollirem aquelles 

que mantinguin les mateixes prestacions o equivalents a les originals o a les que s’haurien 

de tenir. Les coses es poden fer de moltes formes, per tant, sempre serem conscients que 

haurem de buscar la més òptima i la més econòmica, no pensar que perquè hagi de pagar 

un altre es poden inflar els preus. Hem de ser justos i saber que cada cosa te el seu preu, ni 

més, ni menys, el que li pertoca.  

Pensem que la majoria de casos estem fent peritatges sobre fets que comporten 

responsabilitats civils vers un company de professió, i que, algun dia, podríem ser nosaltres 

els que estiguéssim al lloc dels demandats.  No estem dient que s’ha de tenir compassió 

dels demandats, s’ha de ser just i conseqüent amb els valors d’ètica professional. 

 

3.10.3  L’ORGANITZACIÓ DE FETS. 

Haurem de definir un sistema d’organització dels fets objecte del dictamen. En principi 

tindrem llibertat per fer-ho de la forma que creiem més convenient, alguns cops ens ho 

sol·licitaran d’una forma determinada. 

Tenim varies formes de fer-ho però en definirem tres que són les més usuals: 

- Organització segons tipus de fets 

- Organització per entitats 

- Organització híbrida 
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3.10.3.1 Organització segons tipus de fets. 

Es tracta de dividir el cos del dictamen per tipologies de fets. Per exemple podrien ser-ho: 

fissures, afectacions d’humitat, corrosions de baranes, manca de segellat, incompliments 

normatius... 

Imaginem una pericial sobre un edifici plurifamiliar de 10 vivendes, cada una de les vivendes 

te afectacions de fissures, rajoles despreses als banys i baranes dels balcons rovellades per 

manca de protecció. En aquest tipus d’organització faríem blocs separats individuals per 

cada lesió: 

 

EXEMPLE: 

- Fissures als paraments verticals. 

 * Habitatge 1 : Analitzarem les fissures a l’habitatge 1 

 * Habitatge 2 : Analitzarem les fissures a l’habitatge 2 

 *......... 

 * Habitatge 10: Analitzarem les fissures a l’habitatge 10 

- Rajoles despreses als banys. 

 * Habitatge 1 : Analitzarem les rajoles despreses dels banys a l’habitatge 1 

 *......... fins habitatge 10 

- Baranes dels balcons oxidades.... Igual als anteriors apartats 

Figura 3.10.3- Exemple organització per lesions 
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3.10.3.2 Organització per entitats. 

Es tracta d’organitzar en apartats on cada un mira el conjunt de fets dins d’una entitat. 

Aquesta acostuma a ser la més habitual, fa més fàcil valorar econòmicament el cost en cada 

una de les entitats. Segons l’exemple abans exposat, consistiria en dividir cada un dels 

apartats en vivendes. Per tant, cada apartat tindria exposades les fissures, els problemes de 

rajoles de banys i les oxidacions de les baranes. 

 

EXEMPLE: 

* Habitatge 1 

 - Fissures als paraments verticals del rebedor. 

 - Fissures als paraments verticals del dormitori 1. 

 - Rajoles despreses al lavabo de cortesia 

 - Rajoles despreses al bany principal 

 - Barana del balcó oxidada 

 - ........ 

* Habitatge 2 

 - Fissures als paraments verticals del menjador. 

 -........ 

........... 

* Habitatge 10 

 -........ 

Figura 3.10.4- Exemple de organització per entitats 
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3.10.3.3 Organització híbrida. 

És la que combina la organització per entitats i l’organització segons tipus de fets. 

Usualment és la més utilitzada, doncs facilita valorar econòmicament per entitats d’una 

forma més ordenada i entenedora. Segons l’exemple anterior hauríem organitzar el cos del 

dictamen amb un apartat per cada vivenda, i dins de cada un dividir-lo en tipus de fets. 

 

EXEMPLE: 

 

* Habitatge 1 

 - Fissures als paraments verticals 

- Fissures als paraments verticals del rebedor.   

  - Fissures als paraments verticals del dormitori 1. 

 - Rajoles despreses als banys 

  - Rajoles despreses al lavabo de cortesia 

  - Rajoles despreses al bany principal 

 - Baranes dels balcons oxidades 

  - ........ 

* Habitatge 2 

 -......... igual a l’apartat anterior segons li correspongui 

* ........ 

* Habitatge 10 

 -......... igual a l’apartat anterior segons li correspongui 

Figura 3.10.5- Exemple d’organització hibrida 
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3.11   VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

En aquest apartat el tècnic autor del dictamen, realitza una valoració detallada de les 

propostes de solució adoptades en el capítol del cos del dictamen, reparació de danys de la 

jurisdicció civil. Aquesta valoració ha de coincidir amb la solució proposada pel pèrit.  

 

El fet de ser detallada, és un aspecte molt important. No és acceptable, encara que 

succeeixi a vegades, que la valoració sigui una única xifra sense especificar justificar-la. No 

es tracta de discutir que sigui correcta o no, però és necessari entendre com i d’ on s’obté. 

 

Procediment per realitzar una valoració  

L’estructura de la valoració, com qualsevol altre pressupost, consta de capítols i partides per 

cada unitat de obra. Cada partida consta d’un conjunt de variables (materials, mà d’obra, 

maquinaria i despeses auxiliars), amb la quantitat i el preu de cadascuna d’elles.  

Per estructurar correctament el pressupost, el procediment a seguir es: 

- Classificar les actuacions en capítols utilitzant el mateix sistema d’organització 

utilitzat el cos del dictamen. 

- Dividir els capítols, en tots els treballs necessaris per executar-ho.  

- Realitzar l’estat d’amidaments de cadascuna de les partides. És important 

esquematitzar de forma ordenada els amidaments e indicant cada part amb el 

que es correspon.  

- Establir el preu unitari de cada partida. Existeixen programes que generen els 

descompostos, especificant la part de mà d’obra, de maquinaria i els materials.  

L'objectiu de la valoració económica es determinar el cost anticipat de totes les
propostes de solució indicades al capítol del cos del dictàmen.

La valoració la considerarem com a cos del dictamen quan es tracti d’una valoració
de bens mobles o immobles, perquè en aquest tipus de dictamen no existeix cap
proposta d’actuació que s’hagi de valorar.
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També generen la justificació dels preus dels materials i la mà d’obra, que es  

classifiquen: 

o Els simples: Preu dels conceptes genèrics. Per exemple: La sorra, l’aigua, 

hora oficial paleta, hora ajudant paleta,...    

o  Els compostos: Són aquells materials que es composen de varis 

materials simples. Per exemple: El formigó, el morter, .... 

- Multiplicar el preu unitari de cada partida pel seu amidament per obtenir el preu 

de la partida. La suma dels preus de totes les partides es el pressupost  total 

(pressupost d’execució material).   

- A continuació, si el preus unitaris aplicats són d’execució material, cal aplicar el 

tant per cent que assignem el cost general d’empresa (13 %) i el benefici 

industrial (normalment el 6 %). 

- Si es considera necessari pel tipus d’actuació, realitzar projecte, es requereixen 

els serveis d’altres tècnics, o altres costos assignables, aquests s’afegeixen a 

continuació en  la valoració. 

- És millor no aplicar el IVA, i sobretot indicar que no està inclòs. Ens pot afavorir 

no posar-lo perquè segons els casos de reparació pot variar el percentatge. A 

partir del nostre preu la part interessada aplicarà el IVA corresponent. 

Es pot donar el cas que el nostre client, sobretot quan som designats a instàncies de part, 

pressioni e insisteixi en inflar la valoració per a obtenir amb ella un benefici econòmic. Tot i 

això, el pèrit ha de mantenir sempre la ètica professional i realitzar el dictamen de manera 

objectiva i encara que ens sentim pressionats no modificar-lo segons els interessos propis 

de les parts. 

 

Criteris per realitzar l’amidament  

Quan es realitzen els amidaments és important que utilitzem els criteris generals 

d’amidament existents. És a dir, existeixen partides que es mesuren per unitats, i altres que 

segons les característiques geomètriques es mesuren en metres lineals, en metres quadrats 

o  en metres cúbics.  

Si es necessari podem afegir en el text de la partida unes notes al respecte dels criteris 

d’amidament que hem utilitzat.     
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 S’ha d’intentar que  la valoració  sigui clara i entenedora, sobretot per part de les persones a 

qui va destinat. Com és normal, potser no en tenen massa idea de construcció ni dels 

conceptes i noms tècnics que utilitzem.  

Alguns consells serien: 

- Especificar a quina zona pertany l’amidament realitzat (planta, pis, ubicació,...). 

- Sempre que sigui possible, utilitzar paraules d’us més quotidià i general. Per 

exemple: S’entén més fàcilment sostre que forjat.  

- Nom de partides i capítols que estiguin referenciats amb l’objecte del dictamen.    

Per exemple: Reparació humitats en sostres, intervenció en el paviment deteriorat 

dels patis,.... 

- Que el text explicatiu de la partida sigui clar i entenedor. 

Eines informàtiques i base de preus unitaris 

En la actualitat existeixen molt programes de pressupostos i amidaments que permeten 

realitzar la valoració  amb els criteris establerts en l’apartat anterior. També generen els 

documents justificatius del pressupost. Algun d’aquests programes són : PRESTO, TCQ, 

ARQUITEC, CYPE, ... 

Un cop realitzat els amidaments hem de assignar els preus unitaris a cada partida. És 

important fer referència a la font d’ on s’obtenen els preus de cada material, mà d’obra o 

maquinaria. A Catalunya existeix la base de dades del ITEC, aquest organisme disposa una 

banc de preus de referència de conceptes relacionats amb l’edificació.  

Un avantatge d’aquesta base de dades és que conté la informació classificada en mòduls de 

diferents categories. Els més útils en el nostre cas, són els mòduls actualitzats amb els 

preus de referència d’edificació i els de rehabilitació i restauració que es realitzen cada any. 

Per exemple el mòdul de rehabilitació i restauració es molt interessant per realitzar les 

valoracions econòmiques dels dictàmens perquè te partides especifiques utilitzades 

freqüentment  sobre aquesta matèria. 

Realitzar la valoració amb aquesta referència de preus implica major credibilitat i coherència 

global del pressupost perquè segueix el mateix criteri. 
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Es pot observar de cada partida:  

- El codi de la partida i nom de la partida, que corresponen també amb l’organització 
utilitzada al cos del dictamen. 

- El criteri d’amidament  

- Text descriptiu de la partida  

- L’amidament desglossat  

- El preu unitari de la partida i el import total de la partida.    

  

  

Si el pressupost està ben estructurat i és clar, el pèrit localitza més ràpid els
conceptes i li permet demostrar i explicar millor els dubtes a la resta de les parts.
Daltre banda a un jutge li serà més fàcil valorar i quantificar econòmicament.
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3.13  CONCLUSIONS 

 

Les conclusions han de ser breus i concises, no han de sobrepassar la pàgina a no ser que 

la complexitat de la pericial ho requerís. Normalment amb un paràgraf o dos en tindrem 

prou. 

La part de la pericial que més importància te és la del cos del dictamen juntament amb la 

valoració econòmica, no obstant, l’apartat de les conclusions pot servir per acabar de 

reforçat tot allò que hem comentat anteriorment. Serà el punt on podem incloure les nostres 

reflexions globals sobre el dictamen. 

Mirarem de redactar-les de forma molt breu, puntualitzant en punts concrets si ho requerim, 

utilitzant un llenguatge que indueixi més a la reflexió si cal.  

En aquest punt no podrem aportar nova informació, ja l’haurem d’haver exposada en els 

apartats anteriors. 

Normalment el jutge dona la importància als apartats més tècnics. Alguns cops, per fer una 

aproximació, molts lectors miren directament les conclusions per saber el que es trobaran al 

llarg de la pericial. Si ho creiem adient podrem incloure informació que ajudi al lector a tenir 

un concepte global de la pericial. Seguint aquest criteri, les conclusions ens poden servir 

com una eina tant per sortir de la pericial com per entrar-hi. 

Altra forma de fer les conclusions és sense donar opinions ni reflexions del dictamen, no 

aportar informació sobre la pericial, ni sobre el contingut tècnic de la mateixa, doncs es 

busca que la informació que s’extregui del dictamen sigui dels apartats tècnics i no pas de 

les conclusions. És una forma de que el lector en cap cas pugui treure conclusions 

precipitades sense haver llegit el dictamen, en especial, els apartats d’exposició dels fets, 

solucions i valoracions. 

L’elecció d’una forma o una altre dependrà del contingut i de la perícia de cada pèrit, si 

volem que es llegeixi a la força el contingut del dictamen utilitzarem la segona opció, d’altre 

banda, utilitzarem el primer cas. 

Altres pèrits no utilitzen les conclusions. És una forma més de centrar tota l’atenció en 

l’apartat tècnic del dictamen i fer que cada lector en tregui les seves pròpies conclusions. 
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3.14  ELS ANNEXES  

 

És convenient  situar als annexes tota aquella informació de caràcter important, però que 
no és convenient que estigui en el cos del dictamen. Això permet no trencar la 

continuïtat del dictamen, en cas de voler aprofundir en aquell tema només cal acudir a 

l’annex al que faci referència.  

Com a exemple de informació referent a l’objecte del dictamen que seria interessant afegir 

és: 

- Documents públics o privats, certificats o informes obtinguts.  

- Informació relativa a assaigs realitzats per comprovar o demostrar aspectes 

tècnics.  

- Fitxes de característiques de materials, manuals o catàlegs de sistemes 

constructius. 

- Normativa específica referenciada. 

- Càlculs realitzats per comprovar, demostrar o recolzar la opinió del pèrit. 

- Justificació dels preus unitaris emprats per realitzar la valoració econòmica. 

- Fonts utilitzades per obtenir la informació necessària per emetre el dictamen.  

- Fotografies extres que no s’afegeixen al cos del dictamen, encara que la millor 

solució es adjuntar-les a prop del paràgraf on es comenten. 

- Qualsevol altre informació d’importància pel dictamen. 

Tota la documentació rellevant resultant del estudi és aconsellable adjuntar-la en els 

annexes, perquè és tot aquest recull d’informació el que demostra el treball realitzat pel pèrit. 

Lo normal per facilitar la visita dels annexes és ordenar-los en la mateixa posició amb la 
que es nomenen durant el dictamen. 

Es aconsellable que si l’annex te massa informació de temes semblants es faci una 

subdivisió que permeti estructurar millor la informació.  

En el cas de declarar davant el tribunal, és convenient que el pèrit abans de ratificar el seu 

dictamen, comprovi que hi són totes les parts, i en relació amb els annexes que no falti cap 

document o informació adjunta. 
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3.15   REFLEXIONS ABANS D’ACABAR EL DICTAMEN 

 

Un cop finalitzada la pericial haurem de canviar el xip i mirar de posar-nos en la pell dels 

lectors, normalment persones no enteses. Amb aquesta postura tornarem a llegir la 
pericial i, si podem, demanarem a algun company que la llegeixi i ens doni la seva opinió. 

Ens donarem compte que moltes coses que donàvem per suposat, pot ser que una persona 

inexperta les trobi a faltar. Caldrà doncs fer una última repassada posant-nos al lloc d’un 

altre. 

Es pot donar el cas que un cop rellegit notem que algun punt sigui poc clar o que no estigui 

del tot correcte, aconsellem de mirar de corregir allò que no ens deixi convençuts ja que, 

segurament, aquests punts seran els que ens faran més por de que ens preguntin en un 

judici. El cas més habitual de nervis o intranquil·litat en un judici per part del pèrit són els 

punts dels que un no està completament convençut. 

No hi ha res més tranquil·litzador en un judici que anar plenament convençut de la 
pericial d’un mateix. 

Posar a la balança la meva pericial i les de les altres parts ( si n’hi ha ). Ara serà el moment 

de posar-se en la pell del jutge, si podem tenir a la mà les mateixes probes que el jutge 

podrem reflexionar-hi. Ara és el moment de preguntar-nos si la nostre pericial és millor 
que les altres, si esta millor o pitjor redactada, si és més o menys entenedora i clara, si 

gràficament la meva pericial és millor o no, farem una reflexió personal d’autocrítica i 

analitzarem si hem de canviar alguna cosa de la nostre pericial o no. En cas que les altres 

pericials ens puguin aportar noves formes de redactar o d’edició de dictàmens o tindrem en 

compte per altres cops o fins i tot ho podem aplicar en la mateixa si ho creiem oportú. 

La presentació de la pericial és molt important. Hem d’enquadernar-la, imprimir-la a color si 

les imatges o requereixen, utilitzarem una mida de paper estàndard ( A4 normalment ), tapa 

durà al darrera i una de plàstic transparent a l’ inici que ens deixi veure la portada. 
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INVESTIGACIÓ PERICIAL 

CAPÍTOL 

4.1      Punts de partida 
4.2      La visita  
4.3      El maletí del pèrit 
4.4      Els fets 

   4.5     Fonts d’informació 

 



 
122   DICTÀMENS PERICIALS EN EDFICACIÓ 

   



 
DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 123 

4.1  PUNTS DE PARTIDA 

 

Caldrà distingir entre les varies situacions en les que ens podem trobar inicialment. Quan 

ens trobem amb un peritatges a instancia de part o quan haguem de realitzar un peritatge 

judicial. 

Dins del conjunt a investigar trobem varis agents intervinents. Entre d’altres possibles els 

més elementals serien el promotor, l’arquitecte, l’arquitecte tècnic, el constructor i, molt 

important,  l’usuari de l’objecte a peritar doncs por tenir alguna responsabilitat pel que fa a ús 

i manteniment.  D’aquests agents esdevindrà generalment l’objecte a peritar. En aquest 

conjunt d’agents directes també n’hi hauran un seguit d’externs que ens podran aportar 

informació d’importància, són l’ajuntament, la generalitat, la oct i els laboratoris.  

Taula 3.1.1 

 

Depenent de si estem treballant en un dictamen de part o en un de judicial tindrem 

diferències en les fonts d’informació inicials. Evidentment els principals agents sempre seran 

comuns, no obstant, en els peritatges judicials tenim una lleugera avantatge informativa. 

Quan anem a veure els autos d’un peritatge judicial per determinar si l’acceptem o no podem 

tenir accés a molta informació, posteriorment la podrem sol·licitar a les parts i ens ajudarà a 

fer la nostre pericial. 

En la majoria dels casos, quan es sol·licita un peritatge judicial, amb anterioritat les parts ja 

han aportat els seus peritatges de part, és a dir, ja hi ha hagut algú que ha investigat i ha 

intentat trobar una solució del que possiblement has de peritar.  

 

Agents intervinents principals

Promotor

Arquitecte

Director d'obra

Director d'execució

Constructor

Usuari final

Ajuntaments

Generalitat

Oct 

Laboratoris

Per decidir si acceptem o no un peritatge judicial, hem d'anar al jutjat corresponent,
veure els autos i tota la informació, llavors decidirem al respecte.
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La situació és lleugerament afavorida en el judicial pel fet de que ja disposes de pericials 

respecte el que has de fer. Per contra, en aquests casos, si s’ha sol·licitat una pericial 

judicial és perquè no s’ha pogut arribar a una solució optima amb les pericials anteriors, per 

tant, en alguns casos ens podem trobar amb pericials complicades que requereixin de 

coneixements molt específics.    

                   

     

Imatge 4.1.2.  

Agents que participen segons la modalitat de designació del pèrit 

Peritatge 
Judicial

Agents 
principals

Objecte a 
peritar

Autos i 
altres 

pericials ja 
fetes

Els fets 
objecte del 
dictamen

Peritatge 
de part

Agents 
principals

Objecte a 
peritar

Els fets 
objecte del 
dictamen
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Per tant, amb peritatges de part es molt probable que haguem de començar a investigar des 

de zero, en canvi, en pericials judicials ens podrem fer amb una base d’investigació ja feta. 

Aquesta última mai la suposarem bona, s’ha de verificar sempre, doncs poden haver-hi 

errors o ser malauradament parcial. 

Depenent de la situació en la que ens trobem caldrà també reflectir-la en els nostres 

honoraris, doncs si creiem que la nostra tasca és inferior o superior caldrà tenir-ho 

honestament en compte, però això ja es veurà en el capítol d’honoraris. 
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4.2  LA VISITA 

 

Un alt percentatge de problemes que es trobaran en finques són referents a processos 

patològics de la construcció i a temes normatius. Aquí no explicarem res de patologia ni 

normativa, considerem que cada tècnic ha de ser competent en el seu àmbit d’actuació 

professional. 

Prèvia citació amb la part contractant, ens personarem al lloc dels fets. Per llei, la part 

contractant, té el dret de que el seu pèrit ( nosaltres ) pugui visitar la finca sense cap 

impediment per part de la propietat. Per evitar sorpreses cal ser puntuals i mantenir-se 
formal i de forma educada, doncs es pot donar el cas que hagis de visitar la vivenda d’un 

demandat i que no li faci gens de gracia que un estrany entri a casa seva. Si no ho veus clar, 

demana a l’advocat de la part que t’ha contractat que t’acompanyi si cal. En algun casos, el 

demandat també estarà acompanyat del seu advocat en el moment de la visita. El pèrit s’ha 

de mantenir aliè, hi ha de realitzar la seva visita independentment de qui hi hagi. Si algú 
intenta entorpir la teva visita ho has de comunicar a la part que t’ha contractat i que el 
seu advocat actuï en conseqüència. 

Un cop a la finca ens presentarem com a pèrit, si és un dictamen de part és possible que 

ja coneixem a la persona que ens permetrà fer la visita, en canvi, si es tracta d’un peritatge 

judicial hem d’actuar de forma lleugerament diferent. Primerament ens hem de presentar 

com a perit judicial, és possible que no haguem vist ni parlat mai amb la persona que ens 

permetrà accés a la seva finca. La nostre forma de procedir en la visita és la mateixa que en 

un peritatge de part però hi ha una lleugera diferència. Donat que tractem d’un peritatge 

judicial el més idoni és mantenir un grau de discreció, és molt usual que ens preguntin com 

veiem la situació, i la majoria dels cops ens intentaran extreure conclusions precipitades 

sobre el nostre dictamen, molta prudència, doncs no convé donar pistes ni conclusions, 

doncs depenent del que se’ns pugui escapar alguna de les parts podria fer mal us de les 

teves paraules al judici.  

La nostre actuació ha de ser professional, educada i cordial. Hem de ser puntuals el dia 

de la visita i portar una indumentària adient a la situació. Hem de semblar el màxim 

professionals possibles, doncs la aparença també fa guanyar credibilitat. 

Ser net i polit. Hem vist molts casos de pèrits que han fet una visita pericial i al sortir de 

l’immoble han deixat el seu rastre de brutícia i de desordre. Si per exemple requerim de tirar 

aigua a un terrat per comprovar goteres hem d’evitar mullar-nos les sabates i després 
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passejar per tota la finca mullats, això no vol dir portar xancletes i un banyador per si de cas, 

tan sols que cal tenir cura de realitzar un visita el màxim de neta possible. Si al acabar 

necessitem demanar un drap per secar-nos la planta de les sabates, ho fem. Sempre que es 

requereixin fer forats, picar parets o qualsevol tasca bruta hem d’advertir que embrutarem i 

ho farem de la forma més neta possible. 

L’honestedat del bon pèrit. Un cop realitzada la visita nosaltres, com a tècnics, ja podem 

obtenir, d’una forma més o menys aproximada, unes conclusions. En algunes ocasions 

podem veure com el que ens ha contractat esperava una cosa molt diferent a la que 

nosaltres pensem. Si creiem certament que del nostre dictamen li sortirà clarament  

desfavorable èticament li hem de dir. Això no vol dir deixar de cobrar, el que hem de fer és 

cobrar els nostres honoraris de la feina feta fins al moment i deixar de cobrar la resta. 

Aquest fet ens honrarà com a pèrit i farem que algú no es gasti els diners inútilment i 

possiblement en alguns casos evitarem que s’hagi de celebrar algun judici. Aquest fet el 

detallarem també al capítol d’honoraris. 

Observar, fotografiar i apuntar. Segons vagi procedint la visita hem d’anar analitzant els 

fets de la nostre investigació. Cal ser metòdics en el procediment, hem d’anar observant els 

fets segons ens vagin venint, el que farem serà anar-los apuntant amb una llibreta o 

gravadora de veu a la vegada que els fotografiem. 

Aquest punt és molt important, el dia de la visita tot es veu molt clar però a lo millor ens 

passa que fem l’informe 1 o 2 setmanes després de la visita. Per tant, serem meticulosos pel 

que fa a la recollida de dades. L’ordre del que apuntem ha de coincidir sempre amb l’ordre 

fotogràfic, això ens permetrà fer l’informe més ordenadament. 

Un consell molt útil pel que fa a les fotografies. Si per exemple hem de visitar varies cases 

d’un conjunt unifamiliar o varis pisos d’un plurifamiliar, la primera fotografia de cada immoble 

serà la de l’accés, on es vegi el número de la casa o el número del pis, o fotografiarem la 

numeració del pis que prèviament haurem aportat en un paper. Evitarem així confondre 

fotografies entre vivendes, cosa que és molt habitual en pèrits novells. 
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4.3  EL MALETÍ DEL PÈRIT 

 

Aquest punt mereix un apartat individual donada la seva importància. És més important 

portar i no necessitar, que necessitar i no portar. Cal confeccionar un maletí adient a les 

nostres possibilitats professionals pericials. Normalment, un tarda algun temps en obtenir un 

bon maletí, la mala forma de procedir habitual és la d’anar fent un maletí progressivament 

segons es va necessitant. En una visita, no disposar d’una eina necessària en el moment del 

peritatge ens pot fer minvar els resultats ja que tindrem dos opcions, tornar en un altre 

moment, ometre la prova perquè no hem pogut fer la comprovació o fer una suposició del 

que tècnicament creiem. Estarem d’acord que la primera opció és la vàlida, però la millor és 

fer la prova al mateix moment. 

Un possible maletí per a un tècnic de construcció seria el següent: 

- Flexòmetre i/o distanciòmetre 
- Martell  
- Nivell  
- Bola 
- Higròmetre 
- Sonòmetre 
- Trepant  
- Càmera fotogràfica 
- Llibreta d’anotacions o gravadora de veu. 

 
El flexòmetre ens servirà per mesurar distàncies, el nostre consell és usar-ne un de làser, 
doncs serà un inversió que donarà molts fruïts. El problema de fer peritatges és que molts 

s’ho ha de fer un tot sol, per tant, al mesurar distàncies llargues o de difícil accés amb un 

metre normal i sols ens serà impossible. 

 

El martell no cal que sigui cap en especial, recomanem un martell d’orelles, ja que si mai 

hem de fer palanca aquest ens servirà. 

 

El nivell l’usarem per múltiples superfícies, normalment per trobar inclinacions de parets i 

paviments, amb un nivell de bombolla ja farem, però si en tenim un de làser millor. 

 

La bola. Pot ser una pilota de golf o similar. Ens servirà per comprovar inclinacions de 

paviments i per comprovar fletxes de forjats. 
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L’ higròmetre ens serà molt útil per tractar temes d’humitat ambiental. Quan en una pericial 

tenim algun local amb problemes d’humitat serà l’única eina que ens permetrà obtenir valors.  

Disposem de dos tipus, l’ higròmetre d’absorció i l’elèctric. 

 

El sonòmetre ens aportarà el nivell de soroll d’un lloc en un moment determinat, l’ús més 

freqüent serà per problemes en tancaments o problemes veïnals de soroll. 

 

El trepant. Ens facilitarà la tasca de fer orificis a paraments de forma molt menys destructiva 

que el martell. Per exemple ens permetrà comprovar si en un envà de cartró guix hi ha o no 

aïllament darrera abans de procedir amb el martell. 

 

Càmera fotogràfica. Avui dia serà la nostre millor eina per demostrar fets, una sola 

fotografia pot valer més que mil paraules, i el més important, farà que el nostre dictamen 

sigui més gràfic i més entenedor.  De càmeres n’hi ha de molts tipus, actualment hauríem de 

disposar d’un mínims:  

 

• De 5 a 10 megapixels de resolució. 

• Gran angular 24-26 mm 

• Zoom 

• Capacitat d’emmagatzematge mínim de 1GB. 

• Flash. 

• Autofocus. 

• Control automàtic 

 

Llibreta d’anotacions o gravadora de veu. Aquesta ens permetrà fer les anotacions 

corresponent el dia de la visita o en les entrevistes amb els diferents intervinents.  La 

gravadora actualment és poc usada, no obstant, és una eina molt eficaç. Ens permetrà 

anotar sense problemes tot allò que vulguem de forma instantània i ens permetrà gravar 

entrevistes. La gravadora te un ús de gestió interna i si hem de gravar la conversa d’ algú 

hem de tenir primer la seva autorització. 
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4.4  ELS FETS 

 

De la visita hem d’extreure la informació suficient per tal de comprendre, analitzar i valorar 

els fets que són causa de la perícia. 

Cal deixar constància sobre paper, fotografies o gravació dels fets, conseqüències, 

manifestacions i intentar analitzar una cronologia dels successos. 

L’ inspecció visual dels fets és la part més important de la visita, però cal no deixar de 

banda les manifestacions dels usuaris. Ells ens aportaran informació sobre la cronologia 

dels fets així com informació rellevant. 

Cal ser conscients que molt probablement aquestes apreciacions dels usuaris seran sobre 

dimensionades, hem de valorar-les de forma equilibrada i basant-nos sobre tot en les 

nostres apreciacions visuals i els nostres coneixements tècnics. Si per exemple ens 

comenten que hi ha humitats ambientals en un local, sempre ho hem de comprovar, amb un 

higròmetre. Si ens diuen que un local musical genera contaminació acústica, cal anar-hi, 

quan succeeix, a mesurar-ho. La paraula pot ser molt subjectiva, en canvi com a tècnics 

hem de ser objectius i corroborar tot allò que ens diguin. 

Les fotografies aportades dels usuaris també seran objecte de corroboració. Mai les 

donarem per bones, les usarem única i exclusivament si les hem comprovat in-situ o han 

estat corroborades pel algun agent amb garanties d’autenticitat, com per exemple, un notari. 
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4.5  FONTS D’INFORMACIÓ 

 

A part de la inspecció visual podem tenir altre mitjans que ens aportaran molta informació. A 

continuació exposarem un seguit de fonts que usualment són les més rellevants. 

- Projectes d’obra i documents contractuals. 

- Fonts públiques d’informació 

o Autos 

o Cadastre 

o Internet 

o Normativa 

o Bibliografia 

- Altres pericials sobre el mateix cas 

- Principals agents intervinents 

o Constructora 

o Arquitecte 

o Director d’obra 

o Director d’execució 

o Promotora 

o OCT 

o Laboratoris 

 

Projectes d’obra i documents contractuals. 

Per comprovar l’estat teòric de la entitat en si, podem consultar els projectes d’obra. Quan 

ens referim a projectes d’obra són els que consten com a definitiu o els del llibre de l’edifici. 

D’aquests mirarem si hi ha hagut diferències destacables sobre els fets, si hi ha hagut 

modificacions per part de l’usuari. Si han hagut modificacions d’obra no contemplades que 

pugui afectar als fets en si. 

Els documents contractuals són els que tenen validesa legal. Pel que si hi ha diferències 

entre el document contractual i la realitat s’ha de esmentar al dictamen.  

La realitat de l’obra ens servirà per detectar incompliments normatius, es podria donar que al 

projecte hi hagués un incompliment normatiu però a la realitat estigués resolt, és per això 

que no ens hem de fiar excessivament dels projectes. 
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Fonts públiques d’informació 

De fonts públiques en podem tenir d’altres també, aquí nomenarem les més usuals.  

Els autos els tindrem al jutjat i normalment els podrem sol·licitar per tenir una còpia de tot 

l’expedient. Ens aportaran la informació bàsica inicial sobre tot en el cas dels peritatges 

judicials, ens mostraran el fil processal que segueix el cas i totes les parts implicades del 

procediment. En el peritatges judicials ens serviran inicialment per saber si acceptem el 

peritatge o no. 

El cadastre ens ofereix la informació cartogràfica de les finques. La podrem consultar 

directament des de Internet a http://www.catastro.meh.es , és de consulta gratuïta. Com a 

tècnics en construcció hem de saber valorar la exactitud de la informació que ens 

proporciona. 

Internet és una font d’informació molt extensa, no obstant, tot allò que consultem cal 

corroborar-ho a no ser que sigui en pàgines certificades per entitats oficials, molt de 

respecte a la informació que ens proporciona ja que en moltes ocasions pot no ser correcte. 

La normativa és la eina més essencial per a un pèrit. Ella ens marcarà en la major part dels 

peritatges la correcció o incorrecció dels fets. Val a dir que si un dany no compleix 

normativa, i aquest incompliment  influeix en el propi dany, la nostra credibilitat davant d’un 

jutge serà la màxima i serà molt ferma.  

Cal fer un recopilatori de normatives i saber exactament quina era la normativa d’aplicació 

en un moment concret, això és molt difícil ja que la normativa és constantment canviant, en 

el judici el que sol passar és que si nosaltres nombrem una normativa, en general, es 

suposarà correcte a no ser que una altre agent implicat demostri el contrari. Hi ha molts cops 

que es suposen normatives a dictàmens que no són del tot correctes, però que ningú a 

sabut trobar la que era realment o la han suposat correcte, d’aquí la importància extrema de 

saber utilitzar la normativa, ens pot fer marcar la diferència en molt peritatges .  

Una font molt important que caldria utilitzar és: http://www.westlaw.es , ens aporta la gran 

majoria de normativa legal vigent a utilitzar. 

La bibliografia ens ajudarà a referenciar tots aquells aspectes que haguem de consultar, 

només s’haurien de citar en els dictàmens, sempre i quan l’autor aporti credibilitat i no 

dongui dubte a discussió. 
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Altres pericials 

El millor que ens pot passar al començar un dictamen és que ja hi hagin pericials sobre el 

que haguem de fer. Ja tindrem una opinió sobre el que hem de fer nosaltres, ens aportaran 

moltíssim informació i sobre tot ens ajudaran a fer la nostre pericial amb una base 

d’informació major. 

No és dolent estar a favor o en contra de les altres pericials, el que es tracta és de trobar la 

veritat, per tant, si com a tècnics em d’incloure al dictamen que la opinió d’un altre tècnic la 

creiem correcte o podem dir sense problemes. 

 

Principals agents intervinents 

o Constructora 

o Arquitecte 

o Director d’obra 

o Director d’execució 

o Promotora 

o OCT 

o Laboratoris 

La majoria dels casos podrem comunicar-nos amb els agents intervinents, la majoria dels 

cops ho haurem de fer per mitjà dels advocats però si ho fem directament no està mal vist. 

Si tenim algun dubte sobre el projecte o la obra realitzada o els fets en si podrem posar-nos 

en contacte amb ells perquè ens aportin informació. Si no ens volen aportar informació estan 

en el seu dret a no ser que per llei ho hagin de fer. 

La constructora, arquitecte, director d’obra i d’execució i la promotora normalment són els 

principals implicats, ens podran aportar informació, però sinó fos el cas, haurem de fer la 

pericial per mitjà de la nostre investigació pericial i sobre tot amb la informació extreta del dia 

de la visita. 

Requereixen especial atenció els Laboratoris i la OCT. 

Tot allò que tècnicament ens sigui impossible demostrar, que es refereixi a materials, ens 

podran servir de molta ajuda els laboratoris. Ells ens permeten demostrar aspectes que 

d’altre forma no podríem. Una rajola es pot despendre del paviment, visualment és evident, 

però el laboratori ens podrà aportar la causa científica del despreniment. Això si, cal que els 

laboratoris siguin acreditats per obtenir la major credibilitat. 
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La OCT ha estat l’entitat que ha controlat l’obra durant la seva execució. Ella ha estat la 

referència per les assegurances. La OCT ens pot donar informació que cal tenir sempre en 

compte encara que al final no es tingui en compte. Un exemple que es repeteix en 

innumerables cops: en un edifici li sorgeixen danys derivats del comportament estructural, 

habitualment fissures i esquerdes, aquests danys comporten una demanda contra 

arquitecte, direccions i promotora, a l’hora de fer la pericial no hem de dir que te la 

responsabilitat però si hauríem de dir si algú a certificat l’estructura de l’edifici. La OCT sol 

certificar l’estabilitat estructural de l’edifici i això cal sempre, és una informació important a 

incorporar al dictamen, encara que molts cops no tingui cap valor. 
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LA DECLARACIÓ JUDICIAL

CAPÍTOL 

5.1  Preparació 

5.2   La declaració 

5.2.1 Consideracions prèvies 

5.2.2 L’acte de la declaració 

judicial 

5.2.3 Exemple de Sala de Judicis 
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Dividirem el següent apartat en dos blocs fonamentals, la preparació i la declaració en la 

vista judicial. En la preparació s’exposen aquells consells de com preparar-se i planificar el 

judici. En la declaració s’explicarà com dur a terme el que anteriorment hem planificat així 

com les formes d’actuació i comportament. 

 

5.1  PREPARACIÓ 

La preparació de la vista judicial cal realitzar-la d’igual manera, si la intervenció del perit és 

de part o de designació judicial, existeixen certes diferències en l’acte de la vista. 

Normalment haurem estat citats via oficial, encara que en ocasions, si es tracta d’un 

dictamen de part, són els mateixos advocats els que ens citen. Encara que així sigui, convé 

demanar que se’ns citi oficialment, ja que a vegades coincideixen dos judicis en un mateix 

dia i s’ha de manifestar l’impossibilitat d’assistència, adjuntant la citació del judici que ens ha 

citat amb anterioritat. 

Amb anterioritat a l’acte de la vista, caldrà actualitzar la informació referent al cas jutjat. 

Consiteix en fer una relectura de la totalitat de l’expedient, en especial els altres 

dictàmens aportats a la causa, sobre tot si aquests ho han estat amb posterioritat a la 

emissió del nostre dictamen. Pensem que possiblement farà mesos que vàrem fer el 

dictamen, pel que segurament el tindrem una mica oblidat. Cal refrescar igualment els 

escrits de demanda i les diferents contestes que puguin figurar als autos del procediment. 

Tenir present que hem de posar anotacions o pòsits, que ens guiaran i marcaran els 

apartats més importants i els fets o valors més significatius. 

Això perquè ens pot servir? Sempre que repassem un document podem veure que 

probablement en algun lloc ens hem pogut equivocar, si fos així, mirar d’estar previngut en 

cas que alguna de les parts ens ho pugui recriminar el dia de la declaració. És molt 

important tenir marcades les parts més significatives i les anotacions més important 

d’aquella informació que potser no era imprescindible en el document però que ens pot 

ajudar. 

En el cas que s’hagi realitzat un apartat d’annexes, és interessant adjuntar-los al 
document, i portar tot allò que ens pugui servir per fer-nos sortir d’una pregunta 

enrevessada o comprometedora d’alguna de les parts. Això sí, tal com hem remarcat al 

principi, sempre amb marcadors i anotacions que ens permetin cercar un aspecte de forma 

ràpida, evidentment en la nostra declaració no tindrem temps per llegir-nos el nostre 

dictamen, el que sí podrem és mirar  certs punts de forma molt ràpida.  
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És millor portar-ho i no necessitar-ho que necessitar-ho i no portar-ho, aquest últim pot 

posar-te en una situació difícil. 

 

La part que t’ha contractat et sol·licitarà, si fa falta, una visita abans del judici amb l’advocat 

o et facilitaran un qüestionari de les preguntes que formularan al judici, tant a nosaltres 

mateixos com als altres pèrits. Si així fos, et permetrà poder preparar-te les preguntes que 
et realitzaran així com la teva declaració. Si fa falta et pots crear un esquema del fil de la 
teva intervenció, remarcant els punts més importants així com les parts significatives a ser 

exposades, emfatitzant o traient importància a aquells punts que hagis establert. Pot ser 

convenient indicar, per la nostra part, algunes preguntes que creiem poden ser interessants 

realitzar als altres pèrits, o a nosaltres mateixos, per millor aclarir determinats temes, encara 

que aquesta és una qüestió en el que la decisió i responsabilitat final és dels advocats.  

És sabut que els jutges van molt carregats de judicis, el nostre no és l’únic. Alguns li donen 

més importància al document escrit que presentem, altres a la declaració i altres procuren 

valorar equitativament, o dit d’una forma més justa, ho valoren tot equitativament però es 

poden deixar influenciar en el cas que alguns dels dos aspectes siguin més destacables ( 

tant a favor com en contra ).  

Es pot donar el cas que un dictamen extraordinàriament ben confeccionat sigui nefastament 

defensat el dia del judici, perdent així la credibilitat que havia guanyat la part escrita. Cal ser 

conscients del que cal que millorem, si hem tingut molt poc temps per realitzar el document 

escrit o a quedat poc elaborat o poc aclaratiu, llavors hem de mirar de compensar-lo amb la 

nostra actuació el dia del judici, caldrà llavors realitzar un esforç major en la preparació de la 

declaració. També ens podria succeir al revés, que el dictamen escrit fos bo però la 

declaració no  ho fos, aquest cas no es recomanable, ja que normalment la última impressió 

es la que conta i per tant sempre hem de mirar de fer una bona intervenció en la vista 

judicial. 

Aquest últim punt ens dona una idea de la importància de la preparació del nostre judici. 
Al llarg dels anys i d’experiència professional a lo millor ja na caldrà preparar tant l’exposició 

però en els primers anys és altament recomanable, ja que per molt segur que estigui un pèrit 

de la seva pericial els nervis, el jutge o la part contraria et poden fer minvar allò que et 

pensaves que seria tant fàcil. Per tant, portar la declaració ben definida i ben estudiada. 
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Estratègies. Hi ha pèrits que juguen amb la part escrita, exposada i els seus coneixements 

tècnics per tal de trobar una combinació global més efectiva. L’ estratègia normal és intentar 

fer lo millor possible cada una de les parts, no obstant, hi ha pèrits que es donen compte al 

llarg dels anys que cal entrellaçar i a vegades dependitzar la part escrita i l’oral. Per 

posar un exemple, tenim una pericial d’un bloc de pisos que hi han varies lesions, una és 

sobre fusta i una altre sobre formigó armat, les dos tenen un cost de reparació aproximat 

similar, el cas és que el pèrit sap molt de formigó armat però molt poc de fusta, la principal 

preocupació és que al judici li preguntin sobre fusta.  

Com ho podem mirar d’evitar? La tècnica habitual seria que el pèrit realitzes la pericial 

fantàstica pel que fa a formigó armat i notablement inferior sobre fusta, per tant, la part 

contraria si se’n dona conta i el dia del judici el més segur és que ens ataqui pel que fa a 

fusta per tal de desacreditar-nos com a pèrit. Ara ve, el que alguns pèrits fan és exactament 

el contrari. La idea és realitzar la part de fusta el més explicada i més detallada possible, fer 

un esforç per aparentar coneixements de fusta dins del que es pugui, per contra fer la part 

de formigó armat de forma més “comprometedora”, és a dir,  que els conceptes i els 

coneixements quedin clars però de forma que es vegi potser menys professional que 

l’apartat de fusta. La cosa serà que la part contraria ho vegi i  ataqui pel que fa a formigó 

armat i no a fusta, així pots arribar a evadir les teves manques de coneixement.  

 

Aquesta és una estratègia molt relativa, depèn molt de quines siguin les parts implicades, de 

les causes a peritar o dels professionals que intervindran. Fer us d’aquests consells en la 

justa mesura i ser molt conscient del que es fa, fer-ne us quan es tingui certa experiència 

pericial. 
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5.2  LA DECLARACIÓ 

 

5.2.1 Consideracions prèvies 

La vestimenta. En primer lloc cal que acudim al jutjat vestits de forma correcta, res de 

pantalons curts, sandàlies... S’ha de vestir amb un aire formal, no fa falta anar amb 

americana i corbata si un no vol però cal mantenir una línia formal ja que del contrari pot ser 

considerat com una falta de respecte, considerem que els advocats i jutges vesteixen toga i 

els homes corbata), pel que la vestimenta aporta també credibilitat. 

 

Cal portar a sobre l’acreditació, la citació i el document d’identitat, una còpia del dictamen 

amb anotacions tal com s’ha exposat anteriorment, tots aquells annexes que ens puguin fer 

falta i tot allò que ens serveixi per tal de dur a terme de forma clara i concisa la nostra 

declaració. 

 

El telèfon mòbil està totalment prohibit, ha d’estar parat o en silenci així com agendes 

que emetin alarmes sonores, podríem ser sancionats si sonés el telèfon quan som declarant 

o a la sala. No se’n pot fer ús d’aquests dispositius a no ser que formin part com a proba del 

procés. 

 

El silenci és imprescindible si no tenim la paraula. No interrompre o molestar a la sala 

mentre no sigui el nostre torn. Si en algun moment no estem d’acord amb el que s’està dient 

esperar a tenir la paraula per expressar-ho o deixar que ho faci l’advocat que t’ha contractat. 

 

Saber estar de forma correcte. Cal mantenir una postura recta, mínimament elegant i 

respectuosa amb tot el que succeeixi encara que no ens sembli correcte, nosaltres només 

hem de defensar el nostre dictamen i no deixar que la resta ens influeixi en la nostra 

declaració. Certes postures mai recomanades en un judici són: No reclinar-se o deixar-se 

caure sobre la cadira, no menjar xiclet ( és una gran falta de respecte ), no es fan gestos 

d’aprovació o desaprovació de cap tipus, ni somriures irònics, ni rialles, evitar creuar les 

cames de forma deixada, mirar de no tenir una actuació xulesca, no mirar l’hora 



 
144   DICTÀMENS PERICIALS EN EDFICACIÓ 

constantment i tot allò que es pugui deixar a entendre com una falta de respecte o 

professionalitat.  

 

En quan a formalismes hi ha qui diu que en un judici s’ha de dirigir-se amb una cortesia 

habitual parlant de vostè i mai de tu. Per dirigir-se al jutge hem de dir el típic  “Su Señoría”, 

s’ha de tractar de forma educada i amb respecte. Sobre el tema de tractar de vostè als 

presents en general hi poden haver discrepàncies, nosaltres aconsellem tractar amb les 
persones de forma educada, correcte, sense faltar mai al respecte, amb un llenguatge 

entenedor adient a la situació i si algun present vol ser tractat de vostè fer-ho i si tothom es 

parla de vostè seguir el fil per cortesia a no ser que es vulgui utilitzar una forma de parlar 

concreta com a estratègia al judici. 

 

Preguntes obertes i preguntes tancades. És la forma habitual que tenen els advocats de 

preguntar-te durant la teva declaració. Les preguntes obertes són aquelles que et permetran 

parlar més i donar més informació, són preguntes on pots explicar-te amb certa llibertat el 

que et pregunten. Les preguntes tancades són aquelles que permeten a qui pregunta portar 

el control de la situació, són aquelles en les que normalment s’espera una resposta de SÍ o 

NO.  Per norma contestar única i exclusivament allò que ens pregunten, si la pregunta és 

tancada i creiem que amb tan poques paraules no queda suficientment justificada la 

resposta mirar d’aclarir-ho, pots dirigir-te al jutge i exposar-li si et permet fer un aclariment al 

respecte. 

 

La declaració ha de ser clara, lleugera, simplificada i lingüísticament tant planera com faci 

falta. Cal entendre que el jutge i la majoria del personal normalment no entenen el 

llenguatge tècnic al que nosaltres estem habituats, cal evitar tecnicismes i ser objectiu i 
imparcial. Parlar de forma clara i amb un ritme adient, evitar cridar o parlar amb volum baix. 

El nostre to de veu, gesticulació i manera de fer també influiran en la nostre actuació.  

Podem dirigir la vista a qui ens ha realitzat la pregunta,a la resta de membres de la sala i al 
jutge que, en definitiva, serà a qui hem de convèncer, ell decidirà sobre el cas en funció 

de las teves aportacions escrites i orals.  

 

El jutge és el protagonista dins la sala. Dit d’una altre forma, el jutge és l’estrella principal 

de l’espectacle. Ell és qui presideix i dirigeix el judici, per tant, mirar-lo al parlar-hi i mirar de 
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generar empatia amb ell. No cal fer-li cap reverència ni de bon tros però ser conscient que, 

encara que el pèrit sigui una eminència en el tema tractat, dins la sala l’única eminència és 

el jutge. 

 

El cas no és teu, només limitat a exposar els teus coneixements professionals. L’advocat és 

l’encarregat de defensar els interessos del teu client, el pèrit mai ha demostrar favoritismes 

ni afectacions sobre els imputats o afectats, repetim doncs que cal doncs limitar-se única i 

exclusivament a exposar de forma objectiva i imparcial els fets pel que ens han sol·licitat, si  

creiem que alguna de les parts te raó o no això ho decideix el jutge i no nosaltres 

 

Sempre que tinguem dubtes sobre el cas posar-se en contacte amb la part corresponent ( 

advocat normalment ) per tal que ens pugui aclarir  tot allò que necessitem. 

 

5.2.2  L’acte de la declaració judicial 

El dia de la vista cal arribar amb la suficient antelació a l’hora prefixada, per si algun advocat 

o part ens vol fer qualsevol indicació o comentari al respecte, són habituals novetats d’última 

hora. Es podria donar el cas que les parts arribessin a un acord minuts abans de celebrar el 

judici.   

La informació de la sala on es celebra la vista surt a les pantalles que normalment hi ha als 

vestíbuls dels jutjats, en qualsevol cas, adreçant-nos al jutjat que instrueix la causa que ens 

informarà degudament. 

Tal com ja hem dit convé portar al judici un exemplar del nostre dictamen, per a poder-lo 

consultar amb anterioritat a la nostre declaració (una última ullada refresca la memòria), i per 

tenir-lo a la ma durant l’interrogatori, així estalviem la contínua pujada i baixada de l’estrat 

per a comprovar les fotografies o paràgrafs del nostre dictamen a indicació dels advocats. 

Previ a l’ inici de la vista, l’agutzil demana els documents d’identificació de la totalitat de les 

persones que entraren a sala, entre els que ens trobem nosaltres. Quan la totalitat dels 

citats s’han acreditat, es fa passar a l’interior de la sala als advocats, procuradors i parts 

implicades, es a dir, demandants i demandats, restant a fora de la sala, testimonis i pèrits, 

fins a que són cridats. En ocasions un mateix dia ens coincideixen dues vistes, que per 

horari són en principi compatibles, devem informar a l’agutzil d’aquesta circumstància per tal 

de que S.Sª ho tingui en compte a l’ordre de les declaracions. 
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L’ordre normal de la vista s’inicia amb la declaracions de les parts, primer el demandant i a 

continuació els demandats, que són interrogats pels advocats propis i de cadascuna de les 

parts contraries. Finalitzada la declaració de les parts s’inicia la declaració dels testimonis i 

posteriorment la dels pèrits, començant pels de la part demandant i seguint els dels 

demandats. En el cas d’actuació per designació judicial, dependrà de si la prova va estar 

demanada per la part demandant o demandada, l’ordre de declaració. Si la prova ha estat 

demanda per les dues parts, la nostra compareixença serà l’última. Finalitzades les 

declaracions es passa a la fase de conclusions a càrrec dels advocats de cadascuna de les 

parts.  

Quan som cridats a declarar ens situem al peu de l’estrat, de front al tribunal i davant del 

micròfon que juntament amb la càmera de vídeo, gravarà la totalitat de la nostra intervenció. 

En alguns jutjats disposen una cadira per als declarants, mentre en la majoria dels jutjats es 

fa la declaració a peu dret. 

Iniciat l’acte de la declaració el magistrat pregunta si et ratifiques en el dictamen emès, que 

prèviament et mostra, fent-te pujar a l’estrat, i si jures o promets dir la veritat a les qüestions 

que se’t plantegin, advertint-te de les responsabilitats penals en que pots incórrer en cas 

d’incompliment. Ratificat i jurat o promès, dona pas a l’interrogatori dels advocats, 

començant pel que ha proposat la prova i seguint pels advocats de la resta de les parts. 

L’interrogatori ha de versar sobre l’informe emès, normalment per aclarir-lo, ja que 
està escrit. S’exposarà solament en els casos que se ens demani expressament. Si 

algun dels advocats l’enfoca sobre extrems no inclosos en el nostre dictamen, tenim dret a 

manifestar-ho, i és molt probable que el jutge intervingui. 

Cal respondre amb fermesa a les preguntes que se’ns formulen, sense vacil·lacions i 

sempre en el mateix sentit que hem indicat a l’informe. Les contradiccions ensorren la prova 

i la nostre credibilitat. Hem de ser conscients que si el nostre dictamen no afavoreix a alguna 

de les parts, el seu advocat intentarà desprestigiar-lo i si li és possible a nosaltres mateixos. 

És aconsellable contestar únicament allò que se’ns pregunta, de la manera més planera 

possible (pensem que ni jutge ni advocats són tècnics) sense grans frases ni llissons 

magistrals, tret de que et demanin que expliquis un determinat procés.  

En ocasions es produeix el que s’anomena un “careo” entre pèrits, és a dir que els 

advocats fan la mateixa pregunta a cadascun dels pèrits, amb la presència de tots ells a 

sala. Cal actuar de la mateixa manera, encara que els criteris dels diferents pèrits siguin 

discrepants. Hem d’actuar professionalment, sense entrar en personalismes i si no estem 

d’acord manifestar-ho, exposant els nostres arguments. 
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Una vegada interrogat pels advocats de totes les parts, tret de que hi renunciï algun d’ells, el 

jutge ens invitarà a seure als bancs del públic. Eventualment alguns jutges autoritzen a 

marxar tan punt haguem declarat. 

Si continuem a la sala ho haurem de fer fins a que el jutge doni per aixecada la sessió, que 

haurem de signar l’acta del judici i recollir la documentació. 

En cas de que el jutge autoritzi a abandonar la sala als testimonis o pèrits, a mesura de que 

vagin declarant, no podem canviar opinions amb els que abandonin la sala, de fer-ho podria 

ser motiu de sancions. 

Si necessitem justificar el temps emprat en l’acte de la vista, tenim dret a que se’ns estengui 

un justificant d’assistència. Per això caldrà que ho demanem als oficials del jutjat. 
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5.2.3  Exemple de Sala de Judicis 

 

Imatge 5.2.3 – Exemple de sala 
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ELS HONORARIS TÈCNICS

CAPÍTOL 

6.1 Els honoraris del tècnic segons la LEC 

6.2 Sistemes per fixar honoraris 

6.3 El pressupost del dictamen 

6.4 Variables per fixar els honoraris 

6.5 El cobrament dels honoraris 

6.6 Cobrament dels honoraris en cas 
d’assistència jurídica gratuïta  

6.7 Exemple full de càlcul dels honoraris  
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6.1 ELS HONORARIS DEL TÈCNIC SEGONS LA LEC 

 

Existeix molta discrepància alhora d’establir els honoraris del pèrit. Normalment per la part 

que ho sol·licita semblen ser excessius, i en canvi pel pèrit són totalment justos.  

La LEC no estableix cap tipus de regulació en la quantia econòmica dels honoraris, seria 

molt complicat degut a la diversitat de tipologies de peritatges que es poden realitzar.   

La Llei conté dos comentaris en referència als honoraris, explicats també en el apartat 

2.6.3.3 d’aquest manual, que són els següents: 

-  El pèrit té el dret de cobrar els honoraris com a conseqüència de realitzar el seu 

treball.  

- En el cas dels pèrits que són designats judicialment, és possible impugnar els 

honoraris del pèrit quan no es corresponen per indeguts o per excessius. 
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6.2 SISTEMES PER FIXAR HONORARIS 

 

Existeixen eines informàtiques creades pels col·legis professionals que serveixen per 

establir honoraris aproximats mitjançant unes tarifes.  Són eines molt útils per a pèrits 

novells, doncs inicialment els és més costos d’establir-se uns preus.   

En canvi, altre sistema molt eficaç quan ja es te una certa experiència és, realitzar-se 

personalment una eina de càlcul que descompongui tots el costos previstos. Es tracta de fer 

un pressupost estimatiu, desglossat en conceptes com poden ser reunions amb les parts, 

visites a lloc objecte de dictamen, desplaçaments, còpies del dictamen, etc.   

En aquest manual s’adjunta una plantilla d’exemple realitzada amb una base de càlcul. No 

és valida per tots els casos possibles, si més no, conté paràmetres variables per l’usuari per 

adaptar-la a cada cas.  

Aquest sistema permet planificar i aproximar més  els costos reals, tot i això no està de més 

tenir cert marge econòmic pels problemes extres que poden sorgir. 
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6.3 EL PRESSUPOST DEL DICTAMEN 

Com en tota relació comercial, el pèrit te el dret de cobrar els seus honoraris de la forma 

pactada en un acte contractual. En cas de peritatge de part podem condicionar l’entrega final 

dels honoraris a l’entrega del dictamen. Normalment fem la relació contractual mitjançant un 

pressupost que el client ha acceptat i firmat. El pressupost és un document indispensable, 

doncs serà el document que ens servirà com a comprovant en cas d’impagaments. 

Pel que fa a la forma de cobrament podem establir tres mètodes, els més usuals són: 

- Cobrament  de la totalitat dels honoraris al inici 

- Cobrament fraccionat a un % al inici i un altre a la entrega 

- Cobrament de la totalitat dels honoraris a la entrega del dictamen 

Normalment es procedeix amb el segon mètode, és una forma de fraccionar el pagament 

que normalment és millor pel client. 

Formalitzar la relació contractual amb un pressupost que ha d’incloure: 

- Data 

- Dades del tècnic 

- Dades del client 

- Feines a realitzar 

- Forma de pagament 

- Honoraris del dictamen 

- Honoraris extraordinaris. Són aquells que només s’han d’abonar en cas que 

succeeixin. Per exemple, l’assistència a judici, com que no és un fet que sempre 

es dona el podem condicionar a que si succeeix el client estarà obligat a pagar-

ho. També es pot incloure per si s’ha de realitzar algun possible assaig de 

laboratori no previst. 

- Terminis d’entrega 

- Firma d’acceptació del client 
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6.4 VARIABLES PER FIXAR ELS HONORARIS 

 

Podem tenir en compte certs paràmetres o característiques, que ens poden donar una idea 

del requeriment professional en hores i material, que pot suposar realitzar el dictamen: 

- Proximitat del lloc objecte de dictamen 

- Número aproximat de visites i desplaçaments 

- Objecte del dictamen, si es tracta de processos patològics, valoracions, ... 

- Volum del dictamen, és tan sols un pis, un edifici de 10 habitatges,.... 

- Número i ubicació dels fets, ¿es tracta d’un únic procés patològics o existeixen 

diferents i en unitats registrals diferents? 

- ¿Són necessaris assajos del laboratori? 

- ¿El dictamen es visarà en el col·legi professional? 

- ¿Disposem ja de certa informació? Segons el cas, pot ser que iniciem des de el 

inici el estudi per realitzar el dictamen o bé disposem ja d’informes per part 

d’altres tècnics.  

- Un qüestió més personal, ¿Tenim molta experiència en la matèria de que versa el 

dictamen? Quin preu creiem que valen els nostres serveis en funció dels nostres 

coneixements i experiència?. La pràctica i experiència pot aportar-nos major 

agilitat i dedicar-ne menys temps. 

- Qualsevol altre característica que considerem important per fixar els honoraris. 

En cap cas no és ètic, ni professional, que per molta experiència que tinguem, és establir les 

tarifes directament sense planificar i estudiar una mica el cas.  

Els pèrits, a conseqüència de la seva carrera professional, poden adquirir el reconeixement 

de la societat.  Aquest és un valor afegit, els particulars a vegades volen persones amb cert 

prestigi per aconseguir que el dictamen adquireixi més força amb la referència del tècnic o 

associació. Per tant, les parts saben que el cost del dictamen s’encareix i el pèrit, coneixedor 

d’aquest  handicap, ho reflecteix en els seus honoraris. 
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6.5 EL COBRAMENT DELS HONORARIS 

 

Com hem comentat en l’apartat anterior, la relació contractual entre el client i el pèrit obliga a 

cada una de les parts a complir les condicions acordades. 

Un cop el client ha firmat el pressupost procedirem a la realització del dictamen, no abans. 

És molt usual que algú sol·licita els serveis professionals d’un tècnic i posteriorment 

desisteix per qualsevol motiu, si tenim un document firmat ens hauran de pagar la feina feta 

fins al moment, però si no hi hagués un document firmat, legalment no podrem demostrar 

que ens han sol·licitat els serveis. 

Hem de tenir en compte també els honoraris extraordinaris que haguem incorporat al 

pressupost, aquest els mirarem de cobrar abans de que succeeixin. Si hem d’anar a judici i 

ho teníem contemplat al pressupost com a extraordinari o cobrarem abans d’assistir-hi a ser 

possible. 

En canvi, si som designats judicialment, quan acceptem el càrrec, i després de cobrar la 

provisió de fons, estem obligats a realitzar i emetre el dictamen independentment del 

cobrament final dels honoraris. Si no ens abonen els honoraris fixats es pot impugnar, però 

llavors el procés de cobrament es retarda. Per aquest motiu és tant important que siguem 

prudents, i l’hora de realitzar la previsió de fons es demani una quantitat suficient que 

permeti almenys abonar els costos directes que tinguem.  

Els terminis per realitzat la previsió de fons s’especifiquen en l’apartat 2.4.2 d’aquest 

manual, com a exemple de l’acta de acceptació del càrrec i previsió de fons que s’ha de 

enviar al jutjat podem veure el annex 1 d’aquest manual, concretament en el model de 

correspondència Annex 1.2.   
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6.6  COBRAMENT DELS HONORARIS DE PERITATGES AMB ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
GRATUÏTA  

 
 
 (Circular 2/2003 de la direcció general de relacions amb l’administració de justícia 
relativa al pagament dels peritatges judicials) 

Com hem comentat anteriorment, és competència del Departament de Justícia de 

Catalunya.  

La regla general és què realitzin els dictàmens pericials destinats a persones amb 

assistència jurídica gratuïta, els funcionaris o òrgans tècnics de l’administració publica. 

Aquesta tasca s’inclou entre les activitats que tenen assignades, per tant no tenen dret a 
demanar honoraris en concepte del servei pericial prestat. Només es paguen les 

despeses per desplaçaments, les dietes i allotjament. (Annex 3).   

Quan no existeixen tècnics en la matèria dins del personal de l’administració si el tribunal ho 

estima pertinent es realitzarà a càrrec de pèrits privats. 

Previsió d’honoraris 

Abans de la realització de la prova pericial, el tècnic privat designat segons s’ha explicat en 

l’apartat anterior, ha d’informar mitjançant escrit (Annex 1), a la Gerència de la Gerència 
d’Auxili a la Justícia, una previsió del cost econòmic en concepte d’honoraris, i 

inclourà necessariament els punts següents: 

- Temps previst per la realització de la perícia i valoració del cost per hora. 

- Costos necessaris per la seva realització. 

- Còpia de la resolució judicial que va promoure la realització de la prova. 

La previsió inicial del cost dels honoraris queda automàticament aprovada si en el termini 
d’un mes d’emetre la carta la Gerència Territorial no formula cap negativa a la seva 

valoració (Silenci administratiu). 

La previsió de fons s’ha d’ajustar a la previsió del cost econòmic aprovat. Per l’abonament, 

el pèrit ha de aportar també: 

- Document acreditatiu conforme la part sol·licitant del dictamen disposa el dret a 

assistència jurídica gratuïta. 

- Pronunciament del orgue judicial sobre les costes generades per la assistència.  
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Pagament dels honoraris 

L’abonament dels honoraris del tècnic van a càrrec del Ministeri de Justícia.  

Existeixen les següents excepcions: 

- Quan la sentència que posa fi al procés sigui favorable al titular del dret a la 

assistència jurídica gratuïta. 

- Quan el titular sigui el vencedor en el litigi, i els beneficis obtinguts del procediment 

siguin superiors a tres vegades la quantia de les costes causades amb motiu de la 

seva defensa. 

- Si la sentència condemna en costes al titular, aquest quedarà obligat a pagar el 

peritatge realitzat per tècnics privats, si dins del termini de 3 anys següents a la 

sentència aconseguís major fortuna. 

 

Sistemes de pagament 

Pel pagament dels honoraris als pèrits privats existeixen dues tipologies, el pagament 

ordinari i el pagament avançat.  

a) Pagament ordinari 

La situació general és el pagament ordinari. En aquest cas el cobrament dels honoraris 

es realitza un cop sigui ferma la resolució.    

b) Pagament avançat 

Aquest cas és la excepció del anterior, el cobrament dels honoraris es realitza abans de 

realitzar el dictamen.   

Aquesta pagament està destinada als següents tipus de peritatges : 

- Peritatges de caràcter general: Són els peritatges consistents en Valoracions i 

taxacions de bens. Els requisits que ha de complir  són: 

o Que la part que sol·licita el peritatge tingui reconegut el dret a rebre 

assistència jurídica gratuïta. 

o Que l’ import no superi les quantitats que s’especifiquen a continuació. 
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- Peritatges d’especial complexitat: Són la resta de peritatges possibles no 

continguts en la tipologia anterior. És necessari que: 

o El secretari judicial així ho justifiqui mitjançant informe raonat 

o La direcció general de relacions amb la Justícia acordi la tramitació.    

 
Procediment  pagament ordinari 

 
- Finalitzat el procediment judicial mitjançant sentència ferma, el secretari ha de lliurar 

a la Gerència o subdirecció general la següent documentació: 

o Resolució motivada del jutge conforme no és possible l’assistència jurídica 

per part de personal de l’administració. 

o Annex 1: Previsió del cost econòmic de les proves pericials 

o Annex 2: Sol·licitud de pagament ordinari d’honoraris professionals 

o Annex 4: Certificat de requisits acomplerts per al pagament ordinari de 

peritatges judicial. 

o Annex 5: Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de les 

gerències de suport judicial del Departament de Justícia i Interior. 

o Fotocòpia de la resolució judicial que posa fi al procés. 

o Fotocòpia de la resolució judicial que declara el dret a assistència jurídica 

gratuïta a la part sol·licitant del peritatge. 

- Gerència, desprès de comprovar la documentació, procedirà a realitzar el pagament 

mitjançant transferència bancària. 

- Si l’ import del dictamen és major o igual a 12.020,24 €, el pèrit també haurà 

d’adjuntar: 

 
o Document acreditatiu de l’ Impost d’activitats econòmiques (si escau) 

o Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries. 

o Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat 

social.  
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Procediment  pagament avançat 

 
- És imprescindible complir els requisits indicats anteriorment, per poder accedir a 

aquesta tipologia de pagament. 

- Omplir els formularis següents i lliurar-los al secretari judicial: 

o Annex 5: Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de les 

gerències de suport judicial del Departament de Justícia i Interior. 

o Annex 6:  Sol·licitud de pagament avançat d’honoraris professionals 

o Annex 7: Certificat de requisits acomplerts per al pagament avançat de 

peritatges judicials. 

o Resolució motivada del jutge conforme no és possible assistència pericial per 

part del personal de l’administració per inexistència.  

Informe raonat que justifica el pagament avançat per la complexitat i alt cost del peritatge.
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7.1 PRESENTACIÓ 

 

7.1.1 Presentació. 

El Fòrum “Periciales en Edificación y Patología de la Construcción” neix del propòsit de 

compartir amb el món el Manual Pericials en Edificació. A l’apartat d’annexes (ANNEX 4) del 

present treball hem creat un manual d’usuari per facilitar  l’us del fòrum. 

El fòrum es troba a http://www.peritoenconstruccion.com i es presenta com mostrem a 

continuació: 

 

Figura 7.1.1- Visió general fòrum 

El Fòrum de Pericials en Edificació és un fòrum que es promou com una eina de 
comunicació asíncrona en grup. Com la majoria de fòrums el funcionament és molt 

semblant al de les llistes de distribució o de correu electrònic, però en aquest cas, per a 

participar o llegir els missatges emesos per la resta del grup cal que l'usuari estigui 

connectat al servidor que gestiona el fòrum. Els missatges no es transfereixen directament a 

l'ordinador de l'usuari, com succeeix amb el correu electrònic, sinó que l'usuari treballa 
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directament en l'aplicació de fòrum, accedint-hi mitjançant una clau d'accés ( o no, segons el 

cas ) i des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. 

La funció fonamental del fòrum és que permet el debat i l' intercanvi d'opinions entre molts 

usuaris, encara que poden tenir altres possibilitats com per exemple servir per presentar-se i 

preguntar dubtes, facilitar la comunicació entre professionals, compartir experiències, 

estudiants, professors i totes les persones interessades. També es poden anunciar 

intercanvis laborals, estudiantils, ofertes  o acumular enllaços recomanats sobre un tem, 

institucions... 

El fòrum és de creació pròpia, tots els continguts, configuració, programació i disseny 
és propietat i idea dels que hem editat aquest manual i el fòrum. S’ha usat la tecnologia 

SMF amb el llenguatge PHP i usant Bases de dades MySQL. El llenguatge base del fòrum 

és de programari lliure. 

La majoria de les noves generacions són altament coneixedores del funcionament d’aquests 

recursos tecnològics, el qüestió no radica en ells, està els centres formatius, que encara n’hi 

ha que intenten fer ús de les eines clàssiques, que no diem que no funcionin, sinó que 

sembla que s’obligui a retrocedir a les noves generacions perquè les antigues no avancen. 

7.1.2 Justificació del títol i de l’idioma 

El títol del fòrum ha de ser entenedor i amb el màxim d’informació possible en el mínim de 

caràcters. Està clar que les pericials del sector que tractem són amplies, paralar només de 

construcció no es suficient, i tan sols de edificació tampoc. Per tant, s’ha buscat un nom que 

englobi el màxim de labors més usuals que pot realitzar un tècnic d’edificació. 

“Periciales en Edificación y Patología de la Construcción” 

 

L’ idioma utilitzat és el castellà, la idea no és ni de bon tros desplaçar el català, la idea és 

que inicialment la pàgina arribi al màxim de lectors possibles, com més usuaris visitin la 

pàgina més valor de consulta tindrà el fòrum. La tasca ha estat doble, s’han hagut de traduït 

tots els textos del manual al castellà. El fòrum també està configurat en català, tot aquell 

usuari que vulgui pot fer ús de tots els sistemes de navegació i ajuda en català editant el seu 

perfil tal com sindica al manual que incloem al fòrum.  La idea és que, com més usuaris 
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tinguem, més informació contindrà el fòrum, això significa major valor en el contingut i dels 

coneixements.  

 

7.1.3 Estructura del Fòrum. 

El fòrum disposa del mateix contingut i estructura que el manual escrit, la percepció de 

continguts és molt més ràpida i amena, es pot anar a qualsevol apartat amb pocs clics de 

ratolí.  

A part del contingut del propi manual s’inclou una categoria de Patologia, dividida en 

diferents seccions. S’ha inclòs perquè en un alt percentatge de les pericials són 

conseqüència de processos patològics. 

 

7.1.4 Eines bàsiques del fòrum. 

Bàsicament el fòrum està per consultar, preguntar/debatre i comunicar-se.  

Consultar: Hi ha dues formes de poder-ho fer.  

1- Es pot consultar navegant per l’índex de continguts fins arribar al tema desitjat. 

2- Utilitzant el buscador habilitat per trobar temes al fòrum.  

Per més informació cal que mireu el manual que hem editat adjunt a aquest manual .Annex 4. 

Preguntar/debatre: en un fòrum cal que aprenguem a PUBLICAR que es el fet de 

respondre o inserir missatges.  

Per més informació cal que mireu el manual que hem editat adjunt a aquest manual. Annex 4. 

Comunicar-se: En general el fòrum es una eina de comunicació per varies vies. Es pot 

realitzar mitjançant Publicacions, Anuncis, Bolletins de Notícies o per Missatgeria Interna del 

Fòrum. 

Per més informació cal que mireu el manual que hem editat adjunt a aquest manual. Annex 4. 
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7.2 PLANIFICACIÓ , IMPLANTACIÓ, GESTIÓ I MANTENIMENT DEL FÒRUM. 

 

7.2.1 Objectius generals del fòrum 

L’objectiu del fòrum és la de difondre coneixement de forma col·laborativa. La idea és fer la 

creació d’una web on s’aporti una informació inicial, aquesta ha de ser actualitzada i 

complementada amb el coneixement dels moderadors i, sobretot, dels mateixos usuaris.  

Pel control i moderació de cada categoria es proposa l’assignació de cada una a experts en 

cada un d’ells. 

7.2.2 Descripció del sistema proposat 

Es tracta d’un sistema col·laboratiu recíproc que permet la fusió i difusió de coneixements. 

Tal com es veurà en l’esquema següent es crea un ordre jeràrquic que permet al usuari 

interactuar amb el sistema amb total llibertat dins d’unes normes bàsiques. 

7.2.3 Sistema jeràrquic de fòrum 

 

Figura 7.2.3- Sistema jeràrquic del fòrum 
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Desglossat de components 

Director de Projecte: Idealment algú dedicat al món pericial amb carrera relacionada 

amb la construcció. S’encarregarà de supervisar el fòrum i en la seva totalitat. Serà 

l’encarregat de gestionar els diferents agents que intervenen en el fòrum. 

Administrador: L’administrador pot, per definició, veure i fer qualsevol cosa al fòrum. 

No s’estableixen permisos per l’administrador ja que pot fer-ho tot. 

Dissenyador i programador: Pot ser el mateix administrador o no. S’encarregaran 

de mantenir l’estètica del fòrum així com la programació i estabilitat del sistema. Es 

requereixen coneixements de programació web, principalment html i php. 

Serveis hosting (allotjament): empresa o institució encarregada d’allotjar el servidor 

amb connexió a Internet per tal de mantenir online el fòrum. 

Moderador i Global Moderador: Són els responsables de moderar les discussions, 

debats i missatges publicats al fòrum, no te perquè respondre a les preguntes dels 

usuaris, només ho farà si els usuaris entre ells no són capaços de respondre o 

d’arribar a una solució adient. Els Moderadors es poden encarregar de diferents 

categories, normalment depèn dels seus coneixements. Podria haver-hi per exemple, 

1 per la part de coneixements jurídics, un per l’elaboració del dictamen, 1 per 

patologia... En canvi el Global Moderador pot moderar la totalitat del missatges del 

fòrum. 

Usuaris: Els usuaris de la web, els que accedeixen per tal de llegir, respondre, citar o 

publicar missatges. Estan dividits en estrelles. El rang és més elevat segons més 

missatges es publiquen, segons la següent taula: 

Taula 7.2.3 – Categoria d’usuaris  

Nom Estrelles Número missatges requerits 

Usuari Novell  0 - 49 

Usuari Junior  50 - 99 

Usuari Veterà  100 - 249 

Usuari Super Veterà  250- 499 

Usuari Deu  500 o més 
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7.2.4 Planificació del projecte 

La gestió és simple, un cop arrancada la web, només s’ha de portar un control del sistema 

per part de l’administrador, cada moderador s’haurà d’encarregar de moderar les seves 

categories corresponents. 

 

Figura 7.2.4.1- Planificació del projecte del fòrum 
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1- Patrocini del sistema: 

Cal un patrocinador per tal mantenir el web i fer-se càrrec dels costos d’allotjament i 

pagaments anuals de registres de dominis i per la publicitat. 

Actualment l’empresa Ventura i Associats Serveis d’Arquitectura Tècnica S.L.P s’ha 

ofert per tal de fer-se càrrec de tots els costos que pugui general la web, a més donarà 

suport professional per la redacció dels continguts. Aquest patrocini està únicament lligat a 

nomenar l’empresa al web com a empresa patrocinadora. 

2- Disseny i programació del sistema: 

Actualment ja es disposa d’un disseny i d’una programació feta, per tant aquest punt ja 

queda realitzar, deixant el disseny i programació per a tasques de manteniment i renovació. 

3- Establiment de categories i fòrums de la web. 

S’han realitzat varies categories generals, la del manual del pèrit, una altre de patologia i 
una tercera d’urbanisme. Aquest tres temes generalment engloben tots els aspectes que 

pugui tocar un pèrit en edificació. Evidentment s’aniran actualitzant i adaptant segons les 

necessitats professionals del sector. Dins de cada categoria s’han incorporat els apartats 

considerats més rellevants. 

Pel que fa al Manual del Pèrit s’han incorporat la totalitat del manual editat tal com s’ha 

exposat anteriorment. 

En Patologia s’ha dividit segons les fases d’obra, estructures, tancaments, instal·lacions i 

acabats. 

A la categoria d’Urbanisme de moment només hi ha un apartat general on tothom pot crear 

temes o respondre. 

A continuació mostrem l’esquema de continguts del fòrum: 
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Esquema de continguts 

 

Figura 7.2.4.2- Esquema de continguts del fòrum 

4-  Assignació d’experts a cada categoria: 

Idealment haurien de ser persones que es dediquessin al tema tractat. Es poden assignar 

per categories globals o per fòrums en concret. Podríem tenir un expert per patologia o tenir-

ne un per estructures, un per tancaments, un per instal·lacions...  
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5 – Redacció dels continguts inicials: 

Cada expert s’encarregarà de confeccionar les publicacions inicials de cada fòrum per tal 

donar peu al funcionament, consultes i debat. 

Actualment la categoria del manual de pèrit a estat confeccionada ja com a cos d’aquest 

projecte.  

6- Assignació de moderadors experts segons categoria 

Idealment haurien de ser les mateixes persones que han fet la redacció de continguts, no 

obstant pot ser una altre persona entesa en els mateixos temes. S’encarregaran de 
moderar els debats i respondre aquelles preguntes que els propis usuaris no hagin 
pogut respondre entre ells. El moderador no respon a totes les preguntes, ni molt menys, 

tan sols ajuda a respondre aquelles que els usuaris no ho facin, també mantindran un ordre i 

evitaran que es preguntin coses d’altres categories en la seva. 

7- Inici del fòrum a Internet 

Dissenyat, programat i redactar el contingut la web s’activarà i es farà visible a tot el món. 

8- Publicitat 

La publicitat es podrà fer de moltes maneres, però creiem que la millor publicitat a de ser de 

les institucions educatives. Universitats i col·legis que tractin temes pericials de construcció. 

9- Manteniment del sistema: 

Un cop inicialitzada la web Internet cal mantenir-la. Per fer-ho caldrà tenir els serveis de tots 

els agents nombrats en el sistema jeràrquic. En l’apartat de Anàlisi econòmic es fa una 

aproximació de dedicacions de cada agent. 

10- Renovació i adaptació de continguts anual 

Anualment, o abans, s’han de renovar els continguts, sobretot per que fa a normatives i 

temes jurídics. No cal refer tots els missatges publicats, sinó que s’adaptaran les categories i 

fòrum a les noves situacions. El disseny també s’ha d’anar millorant. 
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7.2.5 Anàlisi econòmic 

Com la majoria de les iniciatives existeix un cost econòmic per tal mantenir i renovar 

constantment el fòrum. El principal cost és la mà d’obra. La idea del fòrum no és l’obtenció 

de beneficis econòmics, no obstant, el mateix fòrum pot generar contactes i relacions 

comercials. 

El cost fix dels serveis de l’allotjament i registre de dominis és de 30 euros mensuals. 

La publicitat pot ser variable, inicialment no n’hi ha, pel que s’ha de mirar de generar per 

mitjans que no tinguin cost.  

Si s’hagués de professionalitzar el fòrum es podria fer una valoració aproximada dels costos, 

però repetim que no és la idea principal. El cost es podria mesurar segons el volum 

d’informació a gestionar, que es pot mesurar segons el nombre d’usuaris de la web. 

Costos de manteniment professionalitzat: 

Inicialment si tenim de 0 a 1000 usuaris cost mensual de 1.320 € 

  Administrador: 20 hores mensuals x 18 € hora = 360 

  Moderadors: 

   Mod. Manual del pèrit: 30 hores mensuals x 12 € hora = 360 

   Mod. Patologia: 30 hores mensuals x 12 € hora = 360 

   Mod. Urbanisme: 20 hores mensuals  x 12 € hora = 240 

De 1000 a 5000 usuaris cost mensual de 2.220 € 

  Administrador: 30 hores setmanals x 18 = 540 € 

  Moderadors: 

   Mod. Manual del pèrit: 50 hores setmanals x 12 € = 600 

   Mod. Patologia: 50 hores setmanals x 12 € = 600 

   Mod. Urbanisme: 40 hores setmanals x 12 € = 480 
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Cost de manteniment professionalitzat no remunerat econòmicament: 

Amb aquest opció tan sols s’hauria d’abonar els costos fixes d’allotjament, registre de 

dominis, de l’administrador i d’un Moderador Global amb una dedicació equivalent a la 

meitat de les hores de l’administrador. 

Pel que fa als moderadors es supliria la seva labor amb la publicitat dels seus serveis 

professionals. Dins de la web es poden publicar articles publicitaris oferint els serveis dels 

moderadors com a experts en les seves corresponents categories. Aquesta opció generaria 

molts més beneficis al moderador a llarg termini, inicialment la feina seria de forma més 

altruista.  

 

7.2.6 La figura del moderador. 

El moderador del fòrum és l’eina principal, sense ell no hi hauria ordre. La seva tasca no és 

la de respondre tots els missatges que la gent penja al fòrum, ell senzillament li ha de donar 

una ullada de tant en tant per veure si els usuaris entre si han estat capaços de resoldre els 

temes publicats, en tot cas els hi donarà un cop de mà o els resoldrà el dubte sinó arriben a 

bon terme per si sols. 

Quan es publica un nou missatge al fòrum, el moderador expert assignat a la categoria, d’ 

on s’ha publicat el missatge, rep un correu electrònic. Això li permet fer un seguiment 

constant de la situació. Podrà anar observant els missatges que es publiquen i decidir 

intervenir sempre que o cregui oportú. 

El moderador te el poder d’eliminar o moure missatges de categoria sempre que ho cregui 

convenient. 

El moderador global te un altre finalitat, ell pot moderar la totalitat dels fòrums creats, seria el 

cap de moderadors, s’encarrega més de l’estructura global dels fòrums. 
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CONCLUSIONS 

 

De la investigació hem observat un cert desconeixement dels tècnics de l’alta responsabilitat 
dels seus actes, en comparació amb moltes altres professions. La construcció genera una 
activitat pericial a l’ordre del dia i massa freqüent. 

Molts cops s’utilitza la justícia molt a la lleugera, com quan vam acompanyar a un pèrit a 
declarar a un judici, hi havien 11 persones entre parts i personal de justícia per un cas d’un 
gos que orinava en un terrat i havia generat desperfectes per valor de 500 €. I lo pitjor del 
cas és que les parts eren mereixedores de justícia gratuïta. 

El pèrit, sobretot de part, es veu indirectament pressionat a  deixar-se influir per la persona 
contractant. Hem observat que molts cops el pèrit es contractat per un mateix advocat, 
aquest en la recerca de més pericials intenta afavorir clarament al contractant. A la nostre 
professió, la idíl·lica ètica es veu alterada constantment. Cal fomentar un canvi de mentalitat. 
Costa de creure que en la recerca de la veritat els pèrits de diferents parts, amb la mateixa 
formació, estiguin desorbitadament a favor dels interessos de cada part. 

La professió dels tècnics en construcció està sèriament en perill. La massivitat de noves 
normes d’edificació, l’alta dificultat de controlar-ho tot, la crisi actual, la facilitat d’un propietari 
a interposar una demanda i l’extrema facilitat en que un company de professió és capaç de 
realitzar una pericial anant a l’alça, fan que el coneixement del contingut d’aquest manual  
prengui més importància. Hem trobat a faltar el corporativisme col·legial entre professionals 
de la construcció. 

Hi ha molt desconeixement sobre les responsabilitats reals a les que pot incórrer un tècnic. 
Molts coneixements jurídics no han estat en el marc formatiu obligatori fins a l’any de l’edició 
d’aquest manual. Creiem que també caldria realitzar assignatures o seminaris obligatoris 
d’ètica professional i fomentar el corporativisme col·legial.  

Les tecnologies aporten un pretext i una excusa de canvi, per això animem a que es creïn 
noves fonts d’informació i de debat com el fòrum que hem creat. La majoria de les noves 
generacions són altament coneixedores del funcionament d’aquests recursos tecnològics, la 
qüestió no radica en ells, està en els centres formatius, que encara n’hi ha que intenten fer 
ús de les eines clàssiques, que no diem que no funcionin, sinó que sembla que s’obligui a 
retrocedir a les noves generacions perquè les antigues no avancen. 

En conclusió, ha estat molt satisfactori dur a terme aquesta investigació, ja que s’ha 
aconseguit aprendre aspectes essencials de supervivència de la professió i altres que han 
resultat curiosos o, si més no, desconeguts.  
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CONTINGUT DEL CD 

 

En el cd adjunt s’inclou: 

1- Resum en format pdf 

2- Memòria amb caràtula en format pdf 

3- Annexes en format pdf 

   



 
184   DICTÀMENS PERICIALS EN EDFICACIÓ 

 

  


	Portada
	Resum
	Índex
	Glossari
	Introducció
	Índex temàtic de conceptes jurídics
	1- La importància del pèrit
	1.1 - Introducció
	1.2 - Condicions per exercir de pèrit
	1.3 - Coneixements tècnics i jurídics del pèrit
	1.4 - Procediment per actuar com a pèrit

	2- El dictamen pericial
	2.1- El dictamen com a mitjà de prova
	2.2- El dictamen, l'informe i el certificat
	2.3- Admissibilitat del dictamen
	2.4- Modalitats de dictamen
	2.5- Procediment judicial del dictamen de pèrits

	3- Elaboració del dictamen
	3.1- Contingut del dictamen
	3.2- La portada
	3.3- L'índex
	3.4- La introducció
	3.5- Dades del procediment
	3.6- Antecedents
	3.7- Abast i objecte del dictamen
	3.8- Descripció de l'entitat objecte del dictamen
	3.9- Proba requerida
	3.10- El cos del dictamen
	3.11- Valoració econòmica
	3.12- Resum de la valoració econòmica
	3.13- Conclusions
	3.14- Els annexes
	3.15- Reflexions abans d'acabar el dictamen

	4- Investigació pericial
	4.1- Punts de partida
	4.2- La visita
	4.3- El maletí del pèrit
	4.4- Els fets
	4.5- Fonts d'informació

	5- La declaració judicial
	5.1- Preparació
	5.2- La declaració

	6- Els honoraris tècnics
	6.1- Els honoraris del tècnic segons la LEC
	6.2- Sistemes per fixar honoraris
	6.3- El pressupost del dictamen
	6.4- Variables per fixar els honoraris
	6.5- El cobrament dels honoraris
	6.6- Cobrament honoraris en assistència jurídica gratuïta
	6.7- Exemple full de càlcul dels honoraris

	7-Fòrum - Periciales en edificación y patología de la construcción
	7.1- Presentació
	7.2- Planificació, implantació, gestió i manteniment del fòrum

	Conclusions
	Bibliografia
	Agraïments
	Contingut del CD



