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PLANTILLES DE CORRESPONDÈNCIA

ANNEXE 

A1.1 Esquema cronològic documental 

A1.2 Acta d’acceptació i jurament de promesa de la tasca  

del pèrit i provisió de fons. 

A1.3 Carta pels advocats de notificació de la designació  

A1.4 Petició d’exempció del càrrec  

A1.5 Carta notificació cobrament previsió de fons  

A1.6 Notificació del dia de la visita 

A1.7 Carta lliurament del dictamen 

 

ASSITÈNCIA JURÍDICA GRATÜITA 
A1.8 Previsió del cost econòmic de les proves pericials 

A1.9 Sol·licitud de pagament ordinari d’honoraris professionals 

A1.10 Sol·licitud de pagament d’indemnitzacions per serveis 
generats conseqüència del peritatge realitzat  

A1.11 Certificat de requisits complerts pelpagament 

A1.12 Sol·licitud de transferència bancària  

A1.13 Sol·licitud de pagament avançat d’honoraris 

A1.14 Certificat de requisits acomplerts pelpagament avançat 
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ANNEX 1.1  ESQUEMA CRONOLÒGIC DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Designació judicial del pèrit 

¿ Accepta el càrrec ? 

NO 

Acta d’abstenció del pèrit  
(Annex 1.4) 

¿Cumpleix alguna de les 
causes que son motiu 

d’abstenció del  càrrec?  

Imparcialitat 

Falta de 
competencia 

Força major 

SI 

Acta acceptació del càrrec i bestreta 
(Annex 1.2) 

Carta advocats 
notificació designació 

(Annex 1.3) 

¿Abonen la previsió de fons? 

NO SI 

Carta petició 
excimció càrrec 

(Annex 1.5) 

Carta notificació 
cobrament  
(Annex 1.6) 

Carta 
notificació dia 

de la visita 
(Annex 1.7) 

Carta lliurament 
del dictamen 
(Annex 1.8) 

¿S’abonen la resta dels honoraris? 

NO SI 

Reclamació 
honoraris 

Finalitza 
l’encarrec 
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ANNEX 1.2 ACTA ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I BESTRETA. 

 

 

Juzgado Primera Instancia 1 Localidad  
Dirección 
Población Provincia  
 
Procedimiento Diligencias preliminares 000/00  

Parte demandante      Nombre demandante.  
Procurador             Nombre Procurador  
Parte demandada  Nombre demandada  
 
 
 

ACTA DE ACEPTACION y JURAMENTO y PROMESA DE CARGO DE PERITO 
 
En Barcelona, a 19 de enero del 2009  
 
Ante mi, la Secretaria Judicial D/Dª. Nombre y Apellidos, COMPARECE:  
El perito arquitecto técnico Nombre del perito  con NIF 44.444.444-E  
 
Que ha sido designado/a para emitir el dictamen solicitado en el presente proceso, y 
que acepta el cargo para el que ha sido designado.  
Seguidamente, yo la Secretaria Judicial al formulo al/a la compareciente la siguiente 
pregunta:  

 
Asimismo, solicita la cantidad de 1.000 EUR. en concepto de provision de fondos y le 
sean ingresados por transferencia en la cuenta nº: 4444-4444-44-444444444.  
 
El perito queda informado del contenido de los articulos 458 Y 459 del Codigo Penal. 
Paso a dar cuenta a al Magistrado Juez de que el perito designado ha aceptado y el 
cargo.  
Con lo cual se da por finalizada la presente que firma el/la compareciente, conmigo 
la Secretaria Judicial. Doy fe.  
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ANNEX 1.3 CARTA ADVOCATS NOTIFICACIÓ DESIGNACIÓ 

A l’atenció de: Nom del Advocat Corresponent, Advocat 

 

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 1 IGUALADA 
Procediment: Ordinari 000/2007 
Actora:     Nom demandant 

Demandat:     Nom demandat 

 

Senyors: 

 En data 15 de gener de 2009 he estat nomenat per S. Sª, el Magistrat Jutge, titular del Jutjat de 
Primera Instància número 1 dels de LOCALITAT per realitzar la prova pericial interessada per la 
part actora i una de les parts demandades NOM DEMANDAT. del procediment referenciat a 
l’encapçalament d’aquest escrit, havent acceptat el càrrec en data 19 de gener de 2009. 
Adjunto al present, còpia de l’acceptació del càrrec. 

Per a millor complimentar l’encàrrec rebut, els hi agrairé em puguin facilitar el més aviat 
possible, pel mitjà que considerin més adient, la documentació que a continuació relaciono: 

 ■ Copia de la demanda presentada amb els annexes d’interès a la proba. 

 ■ Copia del dictamen tècnic aportat de part. 

 ■ Qualsevol altre documentació que em pugui ser d’interès per a realitzar la proba 
interessada. 

■ Dades  client (nom, adreça, NIF ) 

    

Tan bon punt rebi l’import de la bestreta ens posarem en contacte amb vostès per acordar dia 
de visita a l’objecte de la perícia. 

  

Resto a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que tinguin al respecte i aprofito 
l’avinentesa per a saludar-los cordialment. 

  

  

Signat: Nom del Pèrit 

Sabadell, 20 de gener de 2009 

 

N/Ref. Expedient    000.DV.00 
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ANNEX 1.4 CARTA PETICIÓ D’ EXIMCIÓ DEL CÀRREC 

 

 

 

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 1 IGUALADA 
Procediment: Ordinari 000/2007 
Actora:      Nom demandant 

Demandat:    Nom demandat 

 

Senyors: 

  

En relació al procediment referenciat a l’encapçalament d’aquest escrit, en data 15 de 
gener de 2009 vaig estar nomenat per S.Sª, el Magistrat Jutge, titular del Jutjat de 
Primera Instància número 1 dels de POBLACIÓ, per realitzar la prova pericial interessada 
per la part demandada  del procediment referenciat. 

  

Acceptant el càrrec en data 19 de Gener de 2009, demanant, a l’empara del article 342.3 
de la LEC, una provisió de fons, a compte dels honoraris finals, per import de 1.000 €. A 
dia d’avui, havent vençut sobradament el termini que disposa la LEC,  sense que aquesta 
m’hagi estat lliurada o dipositada a la compte de Dipòsits i consignacions del Tribunal. 

  

Sol∙licito d’acord a l’article 342 de la LEC se m’eximeixi de l’emissió del dictamen per al que vaig 

ésser nomenat. 

  

  

  

Resto a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que tinguin al respecte i aprofito 
l’avinentesa per a saludar-los cordialment. 

  

  

Signat: Nom del Pèrit 

Sabadell, 15 de Febrer de 2009 

N/Ref. Expedient    000.DV.00 
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 ANNEX 1.5 CARTA NOTIFICACIÓ DE COBRAMENT 

 

 

  

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 1 IGUALADA 
Procediment: Ordinari 000/2007 
Actora:     Nom demandant 

Demandat:     Nom demandat 

 

 

En data 15 de gener de 2009 he estat nomenat per S. Sª, el Magistrat Jutge, titular del 

Jutjat de Primera Instància número 1 dels De POBLACIÓ per realitzar la prova pericial 

interessada per la part actora i una de les parts demandades NOM DEMANDAT del 

procediment referenciat a l’encapçalament d’aquest escrit, havent acceptat el càrrec en 

data 19 de gener de 2009. 

  

  

En data 25 de gener de 2009, he rebut d’una de les parts sol∙licitants de la prova “Nom Part que 

ha abonat Bestreta” el pagament de la quantitat de 1.000,00 €, a compte de la provisió de fons 

sol∙licitada, que m’ha estat ingressada directament al meu compte bancari.  

  

Per tant sol·licito tingui per complert el termini previst a la LEC pel lliurament de la 
bestreta d’aquesta part. 

  

  

  

Signat: Nom del Pèrit 

Sabadell, 28 de gener de 2009 

  

  

N/Ref. Expedient    000.DV.00 
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ANNEX 1.6 CARTA NOTIFICACIÓ DIA DE LA VISITA 

 

 

A l’atenció de: Nom del Advocat Corresponent, Advocat 

 

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 1 IGUALADA 
Procediment: Ordinari 000/2007 
Actora:     Nom demandant 

Demandat:     Nom demandat 

 

Senyors: 

  

En data 15 de gener de 2009 he estat nomenat per S. Sª, el Magistrat Jutge, titular del 
Jutjat de Primera Instància número 1 dels de POBLACIÓ per realitzar la prova pericial 
interessada per la part actora i una de les parts demandades NOM DEMANDAT. del 
procediment referenciat a l’encapçalament d’aquest escrit, havent acceptat el càrrec en 
data 19 de gener de 2009.   

  

Els notifico que  la visita a la finca objecte de la perícia la realitzaré el proper  dia 05 
de febrer a les 10 hores. 

  

  

Resto a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que tinguin al respecte i aprofito 
l’avinentesa per a saludar-los cordialment. 

  

  

Signat: Nom del Pèrit 

Sabadell, 28 de gener de 2009 

  

 

 

N/Ref. Expedient    000.DV.00 



 
198   DICTÀMENS PERICIALS EN EDFICACIÓ 

  



 
DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 199 

ANNEX 1.7 CARTA LLIURAMENT DEL DICTAMEN 

 

 

  

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 1 IGUALADA 
Procediment: Ordinari 000/2007 
Actora:     Nom demandant 

Demandat:     Nom demandat 

 

 

Senyors: 

 

En data 15 de gener de 2009 he estat nomenat per S. Sª, el Magistrat Jutge, titular del 
Jutjat de Primera Instància número 1 dels de LOCALITAT per realitzar la prova pericial 
interessada per la part actora i una de les parts demandades NOM DEMANDAT del 
procediment referenciat a l’encapçalament d’aquest escrit, havent acceptat el càrrec en 
data 19 de gener de 2009. 

 

Complimentat el tràmit per a que he estat requerit, amb la present adjunto tres exemplars del 

dictamen emès.  

 

 

 

Signat: Nom del Pèrit 

Sabadell, 10 de juny de 2009 

 

 

 

  

N/Ref. Expedient    000.DV.00 
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ANNEX 1.8 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

PREVISIÓ DEL COST ECONÒMIC DE LES PROVES PERICIALS 
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ANNEX 1.9 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

SOL·LICITUD DE PAGAMENT ORDINARI D’HONORARIS PROFESSIONALS 
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ANNEX 1.10 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

SOL·LICITUD DE PAGAMENT D’INDEMNITZACIONS PER SERVEIS GENERATS 
CONSEQÜENCIA DEL PERITAGE REALITZAT  
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ANNEX 1.11 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

CERTIFICAT DE REQUISITS COMPLERTS PEL PAGAMENT  
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ANNEX 1.12 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

SOL·LICITUD DE TRANSFERENCIA BANCÀRIA  
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ANNEX 1.13 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

SOL·LICITUD DE PAGAMENT AVANÇAT D’HONORARIS 
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ANNEX 1.14 FORMULARIS JUSTÍCIA GRATUïTA   

CERTIFICAT DE REQUISITS ACOMPLERTS PEL PAGAMENT AVANÇAT 
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ARTÍCLES DE LA LLEI RELACIONATS 

AMB EL DICTAMEN DE PÈRITS

ANNEXE 

A2.1 Llei Orgànica del poder judicial 

A2.2 Llei d’enjudiciament Judicial 

A2.3 Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta 

A2.4 Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta 

A2.5 Circular 2/2003 de la direcció general de relacions 
amb l’administració de justicia relativa al pagament dels 
peritatges judicials a catalunya 
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El objecte d’aquest annexe és poder facilitar en el propi manual, els articles de lleis que 
estàn relacionats amb el pèrit i el dictamen de pèrit, i als quals es fa referencia en el propi 
manual. És una eina que permet obtenir més ràpidamnet la informació d’aquests articles. 

Les lleis que fan referència al pèrit i al dictamen de pèrits en l’ambit de la jurisdicció civil són:  

- La Llei Orgànica del Poder Judicial 
- La Llei d’Enjudiciament Civil 
- La Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta   
- El Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta 
- Circular 2/2003 de la direcció general de relacions amb l'administració de justícia 

relativa al pagament dels peritatges judicials. 

Cal recordar als lectors del present manual, que es necessari comprovar en primer lloc que 
els articles de les lleis a les que es fa referència no hagin sofert cap modificació o derogació.   

 

1- LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL (Llei 6/1995, de 1 de Juliol) 

ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ 

Artículo 217.  

El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá 
del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse. 

Artículo 218.  

Únicamente podrán recusar: 

1. En los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos, las partes; también podrá 
hacerlo el Ministerio Fiscal siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de 
los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir. 

2. En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, particular o privado, el actor 
civil, el procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil. 

Artículo 219.  

Son causas de abstención y, en su caso, de recusación: 

1. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o 
afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal. 

2. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o 
afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes 
que intervengan en el pleito o causa. 

3. Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de 
las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas. 

4. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de 
algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación 
de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de 
sobreseimiento. 

5. Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a 
iniciativa de alguna de las partes. 
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6. Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito 
o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo. 

7. Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes. 
8. Tener pleito pendiente con alguna de éstas. 
9. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. 
10. Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. 
11. Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en 

anterior instancia. 
12. Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda 

litigiosa. 
13. Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los 

cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en 
otro relacionado con el mismo. 

14. En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado 
con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o 
realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las 
circunstancias mencionadas en las causas 1ª a 9ª, 12ª, 13ª y 15ª de este artículo. 

15. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución 
o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso. 

16. Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya 
podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida 
imparcialidad. 

Artículo 221.  

1. El magistrado o juez comunicará la abstención, respectivamente, a la Sección o Sala de la que 
forme parte o al órgano judicial al que corresponda la competencia funcional para conocer de los 
recursos contra las sentencias que el juez dicte. La comunicación de la abstención se hará por escrito 
razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive. 

El órgano competente para resolver sobre la abstención resolverá en el plazo de 10 días. 

2. La abstención suspenderá el curso del proceso hasta que se resuelva sobre ella o transcurra el 
plazo previsto para su resolución. 

3. Si la Sección o Sala o el órgano judicial a que se refiere el apartado 1 de este artículo no estimare 
justificada la abstención, ordenará al juez o magistrado que continúe el conocimiento del asunto, sin 
perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusación. Recibida la orden, el juez o magistrado 
dictará la providencia poniendo fin a la suspensión del proceso. 

4. Si se estimare justificada la abstención por el órgano competente según el apartado 1, el abstenido 
dictará auto apartándose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al que deba 
sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un órgano colegiado, el auto lo dictará la Sala o 
Sección a que aquél pertenezca. El auto que se pronuncie sobre la abstención no será susceptible de 
recurso alguno. 

5. En todo caso, la suspensión del proceso terminará cuando el sustituto reciba las actuaciones o se 
integre en la Sala o Sección a que pertenecía el abstenido. 

Artículo 222.  

La abstención y la sustitución del juez o magistrado que se ha abstenido serán comunicadas a las 
partes, incluyendo el nombre del sustituto. 
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Artículo 223.  

1. La recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se 
funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite. 

Concretamente, se inadmitirán las recusaciones: 

1. Cuando no se propongan en el plazo de 10 días desde la notificación de la primera resolución 
por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la 
concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquél. 

2. Cuando se propusieren, pendiente ya un proceso, si la causa de recusación se conociese con 
anterioridad al momento procesal en que la recusación se proponga. 

2. La recusación se propondrá por escrito que deberá expresar concreta y claramente la causa legal y 
los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito 
estará firmado por el abogado y por procurador si intervinieran en el pleito, y por el recusante, o por 
alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el procurador deberá acompañar poder 
especial para la recusación de que se trate. Si no intervinieren procurador y abogado, el recusante 
habrá de ratificar la recusación ante el secretario del tribunal de que se trate. 

3. Formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que, en el plazo 
común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si, 
en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusación. La parte que no proponga recusación 
en dicho plazo, no podrá hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que, en aquel 
momento, no conocía la nueva causa de recusación. 

El día hábil siguiente a la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el recusado habrá de 
pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas. 

Artículo 224.  

1. Instruirán los incidentes de recusación: 

1. Cuando el recusado sea el Presidente o un Magistrado del Tribunal Supremo, de la Audiencia 
Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia, un magistrado de la Sala a la que pertenezca 
el recusado designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. 

2. Cuando el recusado sea un Presidente de Audiencia Provincial, un Magistrado de la Sala de 
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente designado en virtud de un 
turno establecido por orden de antigüedad. 

3. Cuando el recusado sea un Magistrado de una Audiencia, un Magistrado de esa misma 
Audiencia designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad, siempre que 
no pertenezca a la misma Sección que el recusado. 

4. Cuando se recusare a todos los magistrados de una Sala de Justicia, un magistrado de los 
que integren el tribunal correspondiente designado en virtud de un turno establecido por 
orden de antigüedad, siempre que no estuviere afectado por la recusación. 

5. Cuando el recusado sea un juez o magistrado titular de órgano unipersonal, un magistrado 
del órgano colegiado que conozca de sus recursos, designado en virtud de un turno 
establecido por orden de antigüedad. 

6. Cuando el recusado fuere un Juez de Paz, el Juez de Primera Instancia del partido 
correspondiente o, si hubiere varios Juzgados de Primera Instancia, el designado en virtud de 
un turno establecido por orden de antigüedad. 

La antigüedad se regirá por el orden de escalafón en la carrera judicial. 

2. En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en el apartado anterior, la Sala de 
Gobierno del Tribunal correspondiente designará al instructor, procurando que sea de mayor 
categoría o, al menos, de mayor antigüedad que el recusado o recusados. 
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Artículo 225.  

1. Dentro del mismo día en que finalice el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 223, o en el 
siguiente día hábil, pasará el pleito o causa al conocimiento del sustituto, debiendo remitirse al 
tribunal al que corresponda instruir el incidente el escrito y los documentos de la recusación. 

También deberá acompañarse un informe del recusado relativo a si admite o no la causa de 
recusación. 

2. No se admitirán a trámite las recusaciones en las que no se expresaren los motivos en que se 
funden, o a las que no se acompañen los documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 223. 

3. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusación, se resolverá el incidente sin más 
trámites. 

En caso contrario, el instructor, si admitiere a trámite la recusación propuesta, ordenará la práctica, en 
el plazo de 10 días, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria y, acto 
seguido, remitirá lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente. 

Recibidas las actuaciones por el tribunal competente para decidir la recusación, se dará traslado de 
las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres días. Transcurrido ese plazo, con o sin 
informe del Ministerio Fiscal, se decidirá el incidente dentro de los cinco días siguientes. Contra dicha 
resolución no cabrá recurso alguno. 

4. La recusación suspenderá el curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusación salvo 
en el orden jurisdiccional penal, en el que el juez de instrucción que legalmente sustituya al recusado 
continuará con la tramitación de la causa. 

Artículo 226.  

1. En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal cualquiera que sea el orden 
jurisdiccional, y en los de faltas, si el juez recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de 
recusación, pasarán las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en 
suspenso el asunto principal. El instructor acordará que comparezcan las partes a su presencia el día 
y hora que fije, dentro de los cinco siguientes, y, oídas las partes y practicada la prueba declarada 
pertinente, resolverá mediante providencia en el mismo acto sobre si ha o no lugar a la recusación. 

2. Para la recusación de jueces o magistrados posterior al señalamiento de vistas, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 190 a 192 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Artículo 227.  

Decidirán los incidentes de recusación: 

1. La Sala prevista en el artículo 61 de esta Ley cuando el recusado sea el Presidente del 
Tribunal Supremo, Presidente de la Sala o dos o más magistrados de una misma Sala. 

2. La Sala del Tribunal Supremo de que se trate, cuando se recuse a uno de los Magistrados 
que la integran. A estos efectos, el recusado no formará parte de la Sala. 

3. La Sala prevista en el artículo 69 cuando el recusado sea el Presidente de la Audiencia 
Nacional, Presidentes de Sala o más de dos magistrados de una Sala. 

4. La Sala de la Audiencia Nacional de que se trate, cuando se recuse a los Magistrados que la 
integran, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de esta Ley. 

5. La Sala a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, cuando se hubiera recusado al Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente de cualquiera de sus Salas, al Presidente de 
la Audiencia Provincial con sede en la comunidad autónoma correspondiente o a dos o más 
magistrados de una misma Sala de los Tribunales Superiores de Justicia o a dos o más 
magistrados de una misma Sección de una Audiencia Provincial. El recusado no podrá formar 



 
DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 223 

parte de la Sala, produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo previsto en esta 
Ley. 

6. La Sala de los Tribunales Superiores de Justicia de que se trate, cuando se recusara a uno 
de los magistrados que la integran. A estos efectos, el recusado no formará parte de la Sala. 

7. Cuando el recusado sea magistrado de una Audiencia Provincial, la Audiencia Provincial, sin 
que forme parte de ella el recusado; si ésta se compusiere de dos o más Secciones, la 
Sección en la que no se encuentre integrado el recusado o la Sección que siga en orden 
numérico a aquella de la que el recusado forme parte. 

8. Cuando el recusado sea un Juez de Primera Instancia, de Primera Instancia e Instrucción, de 
lo Mercantil, de Instrucción, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo 
Contencioso-Administrativo o de lo Social, la Sección de la Audiencia Provincial o Sala del 
Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional respectiva que conozca de los 
recursos contra sus resoluciones, y, si fueren varias, se establecerá un turno comenzando por 
la Sección o Sala de número más bajo. 

9. Cuando el recusado sea un Juez de Paz, resolverá el mismo juez instructor del incidente de 
recusación. 

Artículo 228.  

1. El auto que desestime la recusación acordará devolver al recusado el conocimiento del pleito o 
causa, en el estado en que se hallare y condenará en las costas al recusante, salvo que concurrieren 
circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando la resolución que decida 
el incidente declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se podrá imponer a éste 
una multa de 180 a 6.000 euros. 

2. El auto que estime la recusación apartará definitivamente al recusado del conocimiento del pleito o 
causa. Continuará conociendo de él, hasta su terminación, aquel a quien corresponda sustituirle. 

3. Contra la decisión del incidente de recusación no se dará recurso alguno, sin perjuicio de hacer 
valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito o causa, la posible nulidad de ésta por 
concurrir en el juez o magistrado que dictó la resolución recurrida, o que integró la Sala o Sección 
correspondiente, la causa de recusación alegada. 
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2- LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL (Llei 1/2000 del 8 de Gener) 
 
ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ  
 
Artículo 100. Deber de abstención 
 
1. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se 
abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse. 
2. El mismo deber tendrán el Secretario Judicial, oficial, auxiliar o agente judicial, el miembro del 
Ministerio Fiscal o el perito designado por el Juez en quienes concurra alguna de las causas que 
señala la Ley. 
 
Artículo 101. Legitimación activa para recusar 
 
En los asuntos civiles únicamente podrán recusar las partes. El Ministerio Fiscal también podrá 
recusar, siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, 
pueda o deba intervenir. 
 
Artículo 105. Abstención de los peritos 
 
1. El perito designado por el Juez, Sección o Sala que conozca del asunto deberá abstenerse si 
concurre alguna de las causas legalmente previstas. La abstención podrá ser oral o escrita, siempre 
que esté debidamente justificada. 
2. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el cargo, y será 
sustituido en el acto por el perito suplente, cuando éste hubiere sido designado. Si el perito suplente 
también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en él la misma u otra causa de abstención, se 
aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del art. 342 de esta Ley. Si la causa es conocida o se produce 
después de la aceptación del cargo de perito, la abstención se elevará al Juez o Magistrado, si se 
trata de un Juzgado, o al Magistrado ponente, si se trata de una Sección o Sala, el cual decidirá la 
cuestión, previa audiencia de las partes. Contra el auto del Juez o Magistrado no se dará recurso 
alguno. 
 
Artículo 124. Ámbito de la recusación de los peritos 
 
1. Sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en los términos 
previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los 
suplentes. 
2. Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes sólo podrán ser objeto de tacha por 
las causas y en la forma prevista en los arts. 343 y 344 de esta Ley, pero no recusados por las partes. 
3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas 
de recusación de los peritos: 1ª Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario 
a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso. 
2ª Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo. 
3ª Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. 
 
Artículo 125. Forma de proponer la recusación de los peritos 
 
1. La recusación se hará en escrito firmado por el abogado y el procurador de la parte, si intervinieran 
en la causa, y dirigido al titular del Juzgado o al Magistrado ponente, si se tratase de tribunal 
colegiado. En dicho escrito se expresará concretamente la causa de la recusación y los medios de 
probarla, y se acompañarán copias para el recusado y para las demás partes del proceso. 
2. Si la causa de la recusación fuera anterior a la designación del perito, el escrito deberá presentarse 
dentro de los dos días siguientes al de la notificación del nombramiento. Si la causa fuere posterior a 
la designación, pero anterior a la emisión del dictamen, el escrito de recusación podrá presentarse 
antes del día señalado para el juicio o vista o al comienzo de los mismos. 
3. Después del juicio o vista no podrá recusarse al perito, sin perjuicio de que aquellas causas de 
recusación existentes al tiempo de emitir el dictamen pero conocidas después de aquélla podrán ser 
puestas de manifiesto al tribunal antes de que dicte sentencia y, si esto no fuese posible, al tribunal 
competente para la segunda instancia. 
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Artículo 126. Admisión del escrito de recusación 
 
Propuesta en tiempo y forma la recusación, se dará traslado de copia del escrito al perito recusado y 
a las partes. El recusado deberá manifestar ante el Secretario Judicial si es o no cierta la causa en 
que la recusación se funda. Si la reconoce como cierta y el tribunal considerase fundado el 
reconocimiento, se le tendrá por recusado sin más trámites y será reemplazado por el suplente. Si el 
recusado fuera el suplente, y reconociere la certeza de la causa, se estará a lo dispuesto en el art. 
342 de esta Ley. 
 
Artículo 127. Sustanciación y decisión del incidente de recusación 
 
1. Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación o el tribunal no aceptare el 
reconocimiento por el perito de la concurrencia de dicha causa, el tribunal mandará a las partes que 
comparezcan a su presencia el día y hora que señalará, con las pruebas de que intenten valerse y 
asistidas de sus abogados y procuradores, si su intervención fuera preceptiva en el proceso. 
2. Si no compareciere el recusante, se le tendrá por desistido de la recusación. 
3. Si compareciere el recusante e insistiere en la recusación, el tribunal admitirá las pruebas 
pertinentes y útiles y, acto seguido, resolverá mediante auto lo que estime procedente. 
En caso de estimar la recusación, el perito recusado será sustituido por el suplente. Si, por ser el 
suplente el recusado, no hubiere más peritos, se procederá conforme a lo dispuesto en el art. 342 de 
la presente Ley. 
4. Contra la resolución que resuelva sobre la recusación del perito no cabrá recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión en la instancia superior. 
 
Artículo 128. Costas 
 
El régimen de condena en costas aplicable a la recusación de los peritos será el mismo previsto para 
el incidente de recusación de Jueces y Magistrados. 
 

TEMPS DE LES ACTUACIONS JUDICIALS 

Artículo 130. Días y horas hábiles 
 
1. Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles. 
2. Son días hábiles todos los del año, excepto los domingos, los días de fiesta nacional y los festivos 
a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. 
También serán inhábiles los días del mes de agosto. 
3. Se entiende por horas hábiles las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, 
salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa. 
Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que 
transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche. 
 
ACTES DE COMUNICACIÓ JUDICIAL 
 
Artículo 149. Clases de actos de comunicación del tribunal 
 
Los actos procesales de comunicación del tribunal serán: 
1º Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación. 
2º Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo. 
3º Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar. 
4º Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad. 
5º Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de 
cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de 
buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, corredores colegiados de comercio o 
agentes de Juzgado o Tribunal. 
6º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los 
mencionados en el número anterior. 
 
 



 
DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 227 

 
Artículo 159. Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el 
juicio 
 
1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el 
juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
1 del art. 160. La remisión se hará al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, 
en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art. 156. 
2. Cuando conste en autos el fracaso de la comunicación mediante remisión o las circunstancias del 
caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de 
ella dependan, el tribunal ordenará que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el art. 161. 
3. Las personas a que se refiere este artículo deberán comunicar al tribunal cualquier cambio de 
domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso. En la primera comparecencia que 
efectúen se les informará de esta obligación. 
 
LA PROVA 

Artículo 217. Carga de la prueba 
 
1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos 
unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o 
las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos 
que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de 
los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 
correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las 
normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que 
se refiere el apartado anterior. 
4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado 
la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y 
de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 
5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición 
legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 
6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá 
tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del 
litigio. 
 
Artículo 281. Objeto y necesidad de la prueba 
 
1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se 
pretenda obtener en el proceso. 
2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre 
no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no 
afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su 
contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime 
necesarios para su aplicación. 
3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en 
los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes. 
4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. 
 
Artículo 282. Iniciativa de la actividad probatoria 
 
Las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que 
se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e 
instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley. 
 
Artículo 283. Impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria 
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1. No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del 
proceso, haya de considerarse impertinente. 
2. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y 
seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. 
3. Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. 

Artículo 284. Forma de proposición de la prueba 
 
La proposición de los distintos medios de prueba se hará expresándolos con separación. Se 
consignará, asimismo, el domicilio o residencia de las personas que hayan de ser citadas, en su caso, 
para la práctica de cada medio de prueba. 
Cuando, en el juicio ordinario, las partes no dispusieren de algunos datos relativos a dichas personas 
al proponer la prueba, podrán aportarlos al tribunal dentro de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 285. Resolución sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas 
 
1. El tribunal resolverá sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas. 
2. Contra esa resolución sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, 
y si se desestimare, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en la 
segunda instancia. 
 
Artículo 286. Hechos nuevos o de nueva noticia. Prueba. 
 
1. Si precluidos los actos de alegación previstos en esta Ley y antes de comenzar a transcurrir el 
plazo para dictar sentencia, ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión del 
pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo de inmediato por medio de escrito, que se 
llamará de ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista. 
En tal caso, se llevará a cabo en dichos actos cuanto se prevé en los apartados siguientes. 
2. Del escrito de ampliación de hechos se dará traslado a la parte contraria, para que, dentro del 
quinto día, manifieste si reconoce como cierto el hecho alegado o lo niega. En este caso, podrá aducir 
cuanto aclare o desvirtúe el hecho que se afirme en el escrito de ampliación. 
3. Si el hecho nuevo o de nueva noticia no fuese reconocido como cierto, se propondrá y se 
practicará la prueba pertinente y útil del modo previsto en esta Ley según la clase de procedimiento 
cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. En otro caso, en el juicio ordinario, se estará a 
lo dispuesto sobre las diligencias finales. 
4. El tribunal rechazará, mediante providencia, la alegación de hecho acarecido con posterioridad a 
los actos de alegación si esta circunstancia no se acreditase cumplidamente al tiempo de formular la 
alegación. Y cuando se alegase un hecho una vez recluidos aquellos actos pretendiendo haberlo 
conocido con posterioridad, el tribunal podrá acordar, mediante providencia, la improcedencia de 
tomarlo en consideración si, a la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las demás partes, 
no apareciese justificado que el hecho no se pudo alegar en los momentos procesales ordinariamente 
previstos. 
En este último caso, si el tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá 
imponer al responsable una multa de veinte mil a cien mil pesetas. 
 
Artículo 287. Ilicitud de la prueba 
 
1. Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se 
han vulnerado derechos fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a 
las demás partes. 
Sobre esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el acto 
del juicio o, si se tratase de juicios verbales, al comienzo de la vista, antes de que dé comienzo la 
práctica de la prueba. 
A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las pruebas pertinentes y útiles que se 
propongan en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud. 
2. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior sólo cabrá recurso de reposición, que se 
interpondrá, sustanciará y resolverá en el mismo acto del juicio o vista, quedando a salvo el derecho 
de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en la apelación contra la sentencia 
definitiva. 
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Artículo 288. Sanciones por no ejecución de la prueba en el tiempo previsto 
 
1. El litigante por cuya causa no se ejecutare temporáneamente una prueba admitida será sancionado 
por el tribunal con multa que no podrá ser inferior a diez mil pesetas ni exceder de cien mil, salvo que 
acreditase falta de culpa o desistiese de practicar dicha prueba si él la hubiese propuesto. 
2. La multa prevista en el apartado anterior se impondrá en el acto del juicio o en la vista, previa 
audiencia de las partes. 
 
MITJANS DE PROVA 

Artículo 299. Medios de prueba 
 
1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: 
1º Interrogatorio de las partes. 
2º Documentos públicos. 
3º Documentos privados. 
4º Dictamen de peritos. 
5º Reconocimiento judicial. 
6º Interrogatorio de testigos. 
2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la 
palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o 
reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de 
otra clase, relevantes para el proceso. 
3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este 
artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo 
admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias. 
 
Artículo 300. Orden de práctica de los medios de prueba 
 
1. Salvo que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde otro distinto, las pruebas se 
practicarán en el juicio o vista por el orden siguiente: 
1º Interrogatorio de las partes. 
2º Interrogatorio de testigos. 
3º Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, cuando excepcionalmente 
se hayan de admitir en ese momento. 
4º Reconocimiento judicial, cuando no se haya de llevar a cabo fuera de la sede del tribunal. 
5º Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de 
filmación, grabación y otros semejantes. 
2. Cuando alguna de las pruebas admitidas no pueda practicarse en la audiencia, continuará ésta 
para la práctica de las restantes, por el orden que proceda. 
 
 

DICTAMEN DE PERITS 

Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de 
actuar con objetividad 
 
1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar 
hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán 
aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, 
en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. 
2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que 
ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto 
lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y 
que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. 
 
Artículo 336. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes 
elaborados por peritos designados por las partes 
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1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados, y que 
estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de aportarlos con la 
demanda o con la contestación, si ésta hubiere de realizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 337 de la presente Ley. 
2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos, 
instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto 
de la pericia. 
Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el escrito de dictamen 
contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los 
documentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración. 
3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes escritos 
elaborados por perito por él designado, si no justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no 
ha permitido demorar la interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen. 
4. En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el demandado que no pueda aportar 
dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda deberá justificar la imposibilidad de 
pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar. 
 
Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la 
contestación. Aportación posterior 
 
1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas 
designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, 
en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto 
dispongan de ellos, y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de 
la vista en el verbal. 
2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de 
manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio regulado en 
los arts. 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio verbal, expresando si 
deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de 
rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación 
con lo que sea objeto del pleito. 
 
Artículo 338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a la 
demanda. Solicitud de intervención de los peritos en el juicio o vista 
 
1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a los dictámenes cuya necesidad o 
utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación a la 
demanda o de las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, a tenor del 
art. 426 de esta Ley. 
2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda o por 
lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se aportarán por las partes, para su traslado a 
las contrarias, con al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio o de la vista, en los 
juicios verbales, manifestando las partes al tribunal si consideran necesario que concurran a dichos 
juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con expresión de lo que se señala en el apartado 
2 del art. 337. 
El tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el juicio o vista en los 
términos señalados en el apartado 2 del artículo anterior. 
 
Artículo 339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial sobre 
dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte 
 
1. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que 
aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente anunciarlo, a los 
efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo que se establece en la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 
2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado anterior, también 
podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se proceda a la designación judicial de 
perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe pericial. En tal 
caso, el tribunal procederá a la designación, siempre que considere pertinente y útil el dictamen 
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pericial solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que 
pudiere acordarse en materia de costas. 
Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, no se podrá 
solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación, informe pericial elaborado por perito 
designado judicialmente. 
La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días desde la presentación de 
la contestación a la demanda, con independencia de quien haya solicitado dicha designación. Cuando 
ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el tribunal podrá designar, si aquéllas se muestran 
conformes, un único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono de los honorarios del 
perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere 
acordarse en materia de costas. 
3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias 
permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme previene el apartado cuarto del art. 427, la 
designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará éste así, siempre que considere 
pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en 
aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre. 
Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes solicitasen designación 
de perito, con los requisitos del párrafo anterior. 
4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes que solicitasen la 
designación de un perito por el tribunal estuviesen además de acuerdo en que el dictamen sea 
emitido por una determinada persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese acuerdo de 
las partes, el perito será designado por el procedimiento establecido en el art. 341. 
5. El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos sobre 
declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las 
personas o en procesos matrimoniales. 
6. El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o conjunto de cuestiones que 
hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, por la diversidad de su materia, el parecer de 
expertos distintos. 
 
Artículo 340. Condiciones de los peritos 
 
1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la 
naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales 
oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. 
2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se 
ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir 
dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello. 
3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la 
mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se 
exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del art. 335. 
 
Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito 
 
1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su 
defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y científicas a 
que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o 
asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por 
sorteo realizado en presencia del Secretario 
Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo. 
2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la materia, 
previa citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento establecido en el 
apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, 
asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas 
personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del 
nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si 
todas lo otorgan se designará perito a esa persona. 
 
Artículo 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. 
Provisión de fondos 
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1. En el plazo de cinco días desde la designación, se comunicará ésta al perito titular, requiriéndole 
para que, dentro de otros cinco días, manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el 
nombramiento y el perito hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o 
promesa que ordena el apartado 2 del art. 335. 
2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el tribunal la 
considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se 
pudiere efectuar el nombramiento. 
3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de 
fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El tribunal, mediante 
providencia, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen 
propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a 
abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco días. 
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará 
eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación. 
Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes no realizare la 
parte de la consignación que le correspondiere, se ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar 
la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, 
o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas 
 
1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. 
En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de 
las siguientes circunstancias: 
1º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las 
partes o de sus abogados o procuradores. 
2º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 
3º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses 
con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores. 
4º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados. 
5º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto 
profesional. 
2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. 
Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con 
demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio. 
Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la 
testifical. 
 
Artículo 344. Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de tacha temeraria o 
desleal. 
 
1. Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la tacha, 
aportando los documentos que consideren pertinentes a tal efecto. 
Si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del perito, podrá éste solicitar del 
tribunal que, al término del proceso, declare, mediante providencia, que la tacha carece de 
fundamento. 
2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el 
momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante providencia, la declaración de falta 
de fundamento de la tacha prevista en el apartado anterior. Si apreciase temeridad o deslealtad 
procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se formulara, podrá imponer a la 
parte responsable, con previa audiencia, una multa de diez mil a cien mil pesetas. 
 
Artículo 345. Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas 
 
1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o personas o la 
realización de operaciones análogas, las partes y sus defensores podrán presenciar uno y otras, si 
con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del 
dictamen. 
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2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales del apartado anterior, 
el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir esa presencia, ordenará al perito que dé 
aviso directamente a las partes, con antelación de al menos cuarenta y ocho horas, del día, hora y 
lugar en que aquellas operaciones se llevarán a cabo. 
 
Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el tribunal designe 
 
El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar al tribunal en el plazo 
que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado a las partes por si consideran necesario 
que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones 
que sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, que considera 
necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen 
realizado. 
 
Artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista 
 
1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes, que el tribunal 
admita. 
El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de 
estimarse impertinentes o inútiles. 
En especial, las partes y sus defensores podrán pedir: 
1º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras 
operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos, 
materiales y otros elementos a que se refiere el apartado 2 del art. 336. 
2º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado no se considerase 
suficientemente expresivo a los efectos de la prueba. 
3º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del 
dictamen. 
4º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, por si pudiera 
llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre 
la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo. 
5º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. 
6º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito. 
2. El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo 
que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar, de oficio, que se amplíe, salvo que se 
trate de peritos designados de oficio conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del art. 339. 
 
Artículo 348. Valoración del dictamen pericial 
 
El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 
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3- LLEI D’ASISTÈNCIA JURÍDICA GRATUïTA (1/1996 del 10 de Gener) 

 

Artículo 6.Contenido material del derecho. 

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: 

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos 
jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos 
dependientes de las Administraciones públicas. 

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere 
posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las 
Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en 
resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes 
procesales, entre los técnicos privados que correspondan. 

7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos 
previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial. 
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4- REGLAMENT D’ASISTÈNCIA JURÍDICA GRATUïTA (R.D. 996/2003 del 25 de 
Juliol) 

 
 
Artículo 38.-Abono de honorarios. 
 
1. El abono de los honorarios devengados por los profesionales a los que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (RCL 1996, 89), correrá a cargo del 
Ministerio de Justicia, excepto en los siguientes casos: 
 
a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor del 
titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
b) Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo 
en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquél en el 
procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa. 
 
2. En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas el 
titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a abonar las peritaciones 
realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso 
viniere a mejor fortuna. 
Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento al que hace referencia el 
apartado 3 del artículo 18 del presente Reglamento. 
 
Artículo 39.-Coste económico de las pruebas periciales. 
 
1. Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en 
el párrafo segundo del artículo 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (RCL 1996, 89) remitirá a 
la Gerencia del Ministerio de Justicia competente por razón del territorio, para su aprobación, una 
previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes: 
 
a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora. 
b) Gastos necesarios para su realización. 
c) Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba. 
 
La previsión inicial del coste quedará automáticamente aprobada si en el plazo de un mes, desde su 
remisión, la Gerencia Territorial no formula ningún reparo a su cuantificación. 
 
2. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional aportará, además, documentos que 
acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba 
pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso. 
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5- CIRCULAR 2/2003 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS AMB 
L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA RELATIVA AL PAGAMENT DELS 
PERITATGES JUDICIALS 

 
PRIMERA: Àmbit d'aplicació 
 
Aquesta Circular és aplicable a tots els peritatges acordats pels òrgans judicials amb seu a Catalunya. 
S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa les interpretacions i traduccions, les quals, per 
les seves particularitats, són objecte d'una regulació específica. 
 
El dictamen pericial s’haurà de redactar en llengua catalana, excepte en aquells supòsits en els quals 
el Jutge o Tribunal, el Ministeri Fiscal o una o més parts en el procediment judicial hagin demanat 
expressament la redacció d’aquell en llengua castellana. 
 
SEGONA: Drets que poden reclamar els perits 
 
Els perits que prestin informe en virtut d'una ordre judicial tenen dret a reclamar els honoraris que 
corresponguin. 
 
No obstant això, els funcionaris o òrgans tècnics de l’Administració pública als quals s’encomana un 
peritatge que es pot incloure entre les activitats que tenen assignades com a tals no tenen dret a 
reclamar honoraris en concepte del servei pericial prestat, però sí que tenen, si és el cas, els 
següents drets: 
 

a) a que sel’s rescabali de les despeses en concepte dels desplaçaments i les dietes que els 
pugui ocasionar la realització del peritatge . A aquests efectes, les despeses s’han de 
compensar com indemnitzacions per raó de servei, les quals aniran a càrrec de l’òrgan 
administratiu del qual depengui el perit, d’acord amb el que estableixi la normativa que li sigui 
d’aplicació. 

b) A que se’ls proporcioni amb caràcter previ a la realització del peritatge els mitjans materials 
necessaris per practicar el servei pericial que se’ls ha encarregat. 

 
En el cas previst a l’apartat a), un cop abonades al funcionari les despeses ocasionades com 
indemnitzacions per raó de servei, la gerència o la subdirecció general corresponent sol·licitarà al 
secretari judicial que, un cop finalitzat el procediment, si no es donen els supòsits previstos a la 
instrucció tercera de la Circular, faci els tràmits oportuns per tal de reintegrar al tresor de 
l’administració pública que hagi efectuat el pagament de la indemnització, l’import corresponent, 
informant d’aquest fet a la corresponent administració. 
 
En ambdós casos, la tramitació corresponent es farà mitjançant l’annex núm. 3 d’aquesta Circular. 
 
TERCERA: El pagament 
  
1. Supòsits en què és procedent el pagament 
 
El Departament de Justícia i Interior està obligat a fer-se càrrec del pagament dels peritatges acordats 
en el curs d'un procés judicial quan es declara per resolució ferma algun dels supòsits que s'indiquen 
en aquest apartat. En tots aquells casos en què l'obligació al pagament neix de la declaració de 
l'assistència jurídica gratuïta i s'ha encarregat el servei a un perit privat, cal que el jutge hagi justificat, 
mitjançant una resolució motivada, la no disponibilitat de recursos públics, i s'han de tenir en compte 
les possibles limitacions a les prestacions del dret que es continguin a la resolució que el declari, 
d'acord amb el que disposa l'article 5 de la LAJGr. 
 
- En tots els àmbits jurisdiccionals, excepte l'àmbit penal: 
 

a) Quan no hi ha pronunciament exprés sobre les costes i el titular del dret a 
l'assistència jurídica gratuïta no gaudeix, si és el cas, de les litisexpenses i no ha 
obtingut cap quantitat en el plet. En aquest supòsit, el Departament de Justícia i Interior ha 
de pagar l'import corresponent a les costes en concepte de peritatges causades en defensa 
del titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta. 
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S'entenen com a costes en concepte de peritatges causades en la defensa del beneficiari les 
següents: la part proporcional de la costa comú generada com a conseqüència dels peritatges 
acordats d'ofici pel jutge o, si és el cas, a instància del Ministeri Fiscal, i l'import íntegre dels 
peritatges acordats a instància del beneficiari. 
 
b) Quan no hi ha pronunciament exprés sobre les costes i el titular del dret a 
l'assistència jurídica gratuïta no gaudeix, si és el cas, de les litisexpenses i ha vençut 
en el procediment, però el que hi ha obtingut és inferior al triple de l'import de les 
costes indicades a l'apartat anterior. En aquest supòsit, el Departament de Justícia i 
Interior ha d'abonar el percentatge de l'import del peritatge que s'obtingui de l'operació 
següent: 
 
100 – ( (q/c) (1/3) ) 100 
 
q = el que ha obtingut en el procediment 
c = costes causades en defensa del titular del dret a l’assistència jurídica gratuïta. 
 
c) Quan el condemnat a costes és el titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta i, si 
és el cas, no se li han concedit les litisexpenses. En aquest supòsit, el Departament de 
Justícia i Interior ha de pagar l'import íntegre dels peritatges acordats d'ofici pel jutge , o bé a 
instància del Ministeri Fiscal (si és el cas) o del titular del dret. Si el titular del dret millora la 
seva situació econòmica dins dels tres anys següents a la fi del procediment, en els termes 
que estableix l'article 36.2 de la LAJGr, està obligat a reintegrar l'import dels peritatges pagats 
pel Departament de Justícia i Interior. 

 
2. Peritatges acordats en un procediment d'execució 
 
El Departament de Justícia i Interior no ha de pagar en cap cas els peritatges l'import dels quals es 
pot satisfer mitjançant la quantitat obtinguda en el procés d'execució, tenint en compte, a aquests 
efectes, el caràcter preferent de les costes sobre el principal (art. 1924 del Codi civil).  
 
En el cas que la quantitat obtinguda sigui insuficient el Departament de Justícia i Interior haurà de 
pagar l'import que correspongui satisfer, si és el cas, al titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta. 
 
QUARTA: Cost econòmic de les proves pericials acordades en un procés judicial en què una 
de les parts és titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta. 
 
1. Abans de la realització de la prova pericial, el tècnic privat, designat en el curs d'un procés judicial - 
sempre que una de les parts sigui titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta, i que el perit 
 hagi estat designat a instància d'aquesta o del Ministeri Fiscal o bé d'ofici pel jutge-, ha de remetre a 
la Gerència o Subdirecció general que correspongui per raó de territori, per a la seva aprovació, una 
previsió del cost econòmic del peritatge, que ha d'incloure necessàriament els extrems següents: 
 
a) Temps previst per a la realització de la perícia i valoració del cost per hora. 
b) Despeses necessàries per a la seva realització. 
c) Còpia de la resolució judicial o de l’acord del Ministeri Fiscal pels quals se li encarrega la realització 
del peritatge. 
La previsió inicial del cost quedarà automàticament aprovada si en el termini d'1 mes des de la seva 
presentació la gerència o subdirecció general corresponent no formula cap objecció a la seva quantia. 
 
2. La minuta d'honoraris s'ha d'ajustar a la previsió del cost econòmic, aprovada d'acord amb el que 
disposa l'apartat anterior. 
 
CINQUENA. Moment en què el Departament de Justícia i Interior s’ha de fer càrrec del cost del 
peritatge 
 
1. Quan els peritatges siguin realitzats per perits privats el Departament de Justícia i Interior ha de 

pagar, com a regla general, en el moment en què sigui ferma la resolució que declari algun dels 
supòsits que indica la instrucció tercera. 
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2. Excepcionalment, es podrà avançar el pagament un cop realitzat i lliurat a l’òrgan judicial el 

dictamen pericial, sempre i quan es doni algun dels dos supòsits següents: 
 

2.1. Que es tracti de peritatges de caràcter general, que compleixin els dos requisits que 
s’assenyalen a continuació: 
 
1r. Que el seu import no superi les quantitats que s’especifiquen a continuació, segons l’objecte 
del dictamen pericial: 

 

 
 
2n. Que es doni, per cadascun dels àmbits jurisdiccionals, algun dels supòsits següents: 
 
a) Que el peritatge hagi estat acordat a instància d’una de les parts, sempre que aquesta tingui 

reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. 
 
b) Que el peritatge hagi estat acordat d’ofici pel jutge o a instància del Ministeri Fiscal, sempre 
que alguna o algunes de les parts tinguin reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. 
Únicament s’avançarà la part proporcional del peritatge que correspongui a la part o parts que 
tinguin reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta. 
 
En tots aquells supòsits en què la possibilitat d’avançar el pagament neix de la declaració del 
dret d’assistència jurídica gratuïta, s’hauran de tenir en compte les possibles limitacions a les 
prestacions del dret que es continguin a la resolució que el declari, d’acord amb el que disposa 
l’article 5 de la LAJGr. 
 
Als efectes d’aquesta Circular es consideren peritatges generals aquells que tenen per 
objecte la realització de valoracions i taxacions de qualsevol tipus de bens. 
 
2.2. Que es tracti de peritatges d’especial complexitat i d’un alt cost de realització,sempre que 
el secretari judicial així ho justifiqui mitjançant un informe raonat i que la gerència o subdirecció 
general territorial corresponent ho consideri convenient, atès el contingut de l’esmentat informe. 
 
La Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, ateses les disponibilitats 
pressupostàries, acordarà o no la seva tramitació. 

 
SISENA. Tramitació del pagament i documentació 
 
1. Tramitació del pagament avançat 
 
1r. Un cop el perit hagi lliurat a l’òrgan judicial el dictamen pericial, i aquest reuneixi els requisits que 
estableix l’apartat 2 de la instrucció cinquena, el secretari judicial li facilitarà la informació i els 
formularis per tal que aquest pugui reclamar els honoraris. 

 
2n. Un cop el perit hagi emplenat els formularis, es lliuraran al secretari judicial per tal que aquest 
procedeixi a la tramitació escaient, davant la gerència o subdirecció general territorial que 
correspongui. 

 
 
 
3r. La documentació que caldrà lliurar a la gerència o subdirecció general territorial per justificar la 
sol·licitud del pagament avançat serà la següent: 

 
1. Resolució motivada del jutge o tribunal en la qual es justifica que no es possible 
l’assistència pericial per part de perits dependents del òrgans jurisdiccionals o de les 
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administracions públiques, i que es necessari que la facin perits no públics  (únicament en el 
cas que una de les parts sigui titular del dret a l’assistència jurídica gratuïta). 
2. La sol·licitud de pagament avançat de la minuta d’honoraris professionals que reclama el 
perit per la realització del peritatge, amb el vist i plau del secretari (annex núm. 6) 
3. Certificat del secretari que acrediti el compliment dels requisits previstos a l’apartat de la 
instrucció cinquena, que donen dret al pagament avançat (annex núm. 7). En el seu cas, 
també caldrà acompanyar l’informe raonat del secretari judicial en el qual es justifica la 
conveniència del pagament avançat, atesa l’especial complexitat i alt cost de realització del 
peritatge encarregat. 
4. Full de domiciliació bancària degudament complimentat pel perit (annex núm. 5). 
 

4t. La gerència o subdirecció general corresponent, després de comprovar la documentació rebuda, i 
una vegada verificat, si escau, l’atorgament a l’obligat al pagament del peritatge del benefici 
d’assistència pericial gratuïta o, en el seu cas, el compliment dels requisits per al seu atorgament, 
procedirà, si escau, a pagar la quantitat corresponent. 
 
5è. La gerència o subdirecció general corresponent comunicarà oportunament al jutjat o tribunal que 
s’ha realitzat el pagament i que en conseqüència se subroga en tots els drets que correspondrien al 
perit als efectes de la taxació i regulació de les costes corresponents (annex núm. 6) 
 
6è. Un cop hagi recaigut resolució ferma en el procediment judicial, el secretari ha de lliurar a la 
gerència o subdirecció general corresponent la documentació justificativa que s’especifica en el punt 
6 del número 1r. de l’apartat següent. 
 
7è. Quan s’hagi avançat el pagament i finalment no es produeixin els supòsits consignats a la 
instrucció tercera d’aquesta circular, un cop l’obligat al pagament faci efectiu l’import del peritatge, el 
secretari del jutjat o tribunal que faci la taxació i regulació de les costes manarà l’ingrés de les 
quantitats avançades en el compte restringit d’ingressos núm. 2100.0679.11.0200493175 del 
Departament de Justícia i Interior. 
 
8è. El secretari comunicarà l’ingrés realitzat a la gerència de suport judicial o subdirecció general 
territorial corresponent. 
 
9è. En el cas que el perit hagi cobrat indegudament, estarà obligat a retornar l’import rebut per 
avançat pel Departament de Justícia i Interior, mitjançant el seu ingrés en el compte restringit 
d’ingressos núm. 2100.0679.11.0200493175 del Departament de Justícia i Interior, i a presentar un 
justificant d’aquest ingrés a la gerència o a la subdirecció general corresponent. 
 
2. Tramitació del pagament ordinari 
 
1r. Un cop finalitzat el procediment, el secretari ha de lliurar a la gerència o subdirecció general 
territorial corresponent la documentació justificativa següent: 
 

1. Resolució motivada del jutge o tribunal en la qual es justifica que no es possible 
l’assistència pericial per part de perits dependents del òrgans jurisdiccionals o de les 
administracions públiques, i que es necessari que la facin perits no públics  (únicament en el 
cas que una de les parts sigui titular del dret a l’assistència jurídica gratuïta). 
 
2. Previsió del cost econòmic de la prova pericial enviada a la gerència o subdirecció general 
territorial corresponent (annex núm. 1) (únicament en el cas que una de les parts sigui titular 
del dret a l’assistència jurídica gratuïta. 
 
3. Minuta d’honoraris professionals degudament emplenada, amb el vist i plau del secretari 
judicial (annex núm. 2). 
 
4. Certificat del secretari judicial pel qual s’acredita que el peritatge compleix els requisits que 
estableix la instrucció tercera d’aquesta Circular per poder procedir al pagament (annex núm. 
4). 
 
5. Full de domiciliació bancària degudament complimentat pel perit (annex núm. 5). 
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6. Fotocòpia de la resolució judicial que posa fi al procés, amb el certificat del secretari judicial 
que acredita que es tracta d’una resolució ferma. 
 
7. Fotocòpia de la resolució per la qual es declara el dret a l’assistència jurídica gratuïta a la 
part obligada a pagar el peritatge (quan sigui el cas). 

 
2n. La gerència o subdirecció general corresponent, després de comprovar la documentació rebuda, 
procedirà, si escau, a pagar la quantitat corresponent. 
 
3. Altre documentació que cal aportar 
 
En aplicació de la normativa que regula la contractació de serveis en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat , en aquells peritatges d’import igual o superior a 12.020,24 euros, el perit ha 
d’adjuntar també: 
 
- Document acreditatiu d'estar subjecte a l'impost d'activitats econòmiques, si s’escau. 
- Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries. 
- Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (per al cas 
d'empreses consultores o de serveis). 
 
4. Reclamació de documentació 
 
La gerència o subdirecció general corresponent reclamarà, d’acord amb aquesta Circular, la 
documentació necessària per a tramitar el pagament del peritatge. En cap cas no s’ha de pagar un 
peritatge la documentació del qual no estigui completa. 
 
SETENA. Inhibició de l’òrgan judicial en favor d’un altre jutjat o tribunal 
 
Els peritatges que han estat acordats per jutges que posteriorment s’han inhibit de la causa en favor 
d’un altre jutjat o tribunal, han de ser tramitats per aquest darrer òrgan. 
En cas d’inhibició en favor d’òrgans de fora de Catalunya, no és procedent que la Generalitat pagui el 
peritatge. 
 
VUITENA. Forma de pagament 
 
El pagament dels peritatges es fa mitjançant transferència bancària al perceptor. La transferència es 
tramita des de la gerència de suport judicial o subdirecció general del Departament de Justícia i 
Interior que correspongui. 
 
NOVENA. Impugnació de la minuta d'honoraris de perits per part de la Generalitat 
 
Quan la Generalitat estigui obligada a pagar un peritatge d'acord amb el que es disposa en aquesta 
Circular i consideri que el seu import és excessiu, pot impugnar la partida Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia i Interior de costes corresponent, en la forma que estableixen els articles 242 
a 244 de la Llei d'enjudiciament criminal i 245 i 246 de la Llei d'enjudiciament civil. 
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“Nom del PÈRIT”, Arquitecte Tècnic, col·legiat n’ ..... pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 
Postgrau Project Manager en Edificació i Urbanisme, Postgrau Patologies i Estudis Estructurals de 
Construccions Existents, membre associat número ........ de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses 
Col·laboradors de l’Administració de Justícia, en possessió del Certificat de Gestió de la Qualitat conforme a la 
norma UNE-EN ISO 9001:2000, atorgat per AENOR, amb número de registre ER-1111/2008, per a les activitats 
de Dictàmens i Valoracions, amb domicili professional a ......................., en l’exercici legal de la seva professió, ha 
estat designat pel Jutjat de Primera Instància 1 de “MUNICIPI”, per realitzar dictamen pericial, en relació al 
“Procediment (Ordinari o verbal) n’ 666/2007”, per la reclamació interposada per la “Comunitat de propietaris 
(DEMANDANT)” amb CIF: H-11111111, contra “Immobiliària, constructora, arquitecte i arquitecte tècnic,..... 
(DEMANDATS)”, per les deficiències existents als edificis que constitueixen la comunitat, al carrer ................, de la 
població ............, comarca de .........., emet el següent: 

 

D I C T A M E N  
 

S’emet el present dictamen d’acord amb l’article 335.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener de “Enjudiciament Civil”, 
manifestant aquest perit sota promesa, dir solament la veritat, que ha actuat i, en el seu cas, actuarà amb la major 
objectivitat possible, prenent en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici 
a qualsevulla de les parts, manifestant així mateix ser coneixedor de les sancions penals en les que podria incórrer, si 
incomplís en el seu deure com a perit. 

Manifesta així mateix, no estar inclòs en les causes de recusació previstes a l’article 124 de l’esmentada Llei. 

 

NTS 
 

JUTJAT:     JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA 1 de “municipi” 

PROCEDIMENT:    Procediment Ordinari 666/2007  

DEMANDANT:     COMUNITAT DE PROPIETARIS  

DEMANDATS: IMMOBILIÀRIA, CONSTRUCTORA, ARQUITECTE I ARQUITECTE 
TÈCNIC.  

ACTA DESIGNACIÓ DE PERIT: 15 de Gener del 2009 
ACTA ACCEPTACIÓ DE CÀRREC: 19 de Gener del 2009 

 

 

I - DADES DEL PROCEDIMENT 
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 III – ABAST I OBJECTE DEL DICTAMEN 

 
 

La COMUNITAT DE PROPIETARIS , és la propietària dels edificis situats al carrer ............... número ....... de la 
població ................................, província ........................  

La promoció dels edificis la realitzà la societat IMMOBILIARIA , entre els anys.................. L’execució de les obres es 
fou realitzada d’acord al projecte redactat per l’ARQUITECTE , projecte degudament visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb el número de visat ................., de data 8 de Maig del 1998. El mateix arquitecte actuà com a Director 
d’Obra, exercint com a Director d’Execució d’Obra, L’ARQUITECTE TÈCNIC.  

Obtingué el projecte la preceptiva Llicència d’Obres Majors, en data 24 de Juliol de 1998, per part de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. En base a la data d’obtenció de la llicència, no és d’aplicació la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

Actuà com a contractista de les obres, la societat CONSTRUCTORA. 

Finalitzaren les obres entre el 12 de gener i el 7 de març de 2000, segons els Certificats Finals d’Obra, expedits per la 
Direcció Facultativa, obtenint-se la preceptiva Llicència de primera ocupació en data 15 de febrer de 2002. 

Amb posterioritat al lliurament dels edificis, sorgiren una sèrie de lesions i deficiències que afecten als habitatges 
individualment i als elements comunitaris. 

Davant la manca de resposta a les reclamacions realitzades a la promotora, la COMUNITAT DE PROPIETARIS , ha 
interposat la demanda objecte del present dictamen, contra la societat promotora  IMMOBILIARIA, la societat 
CONSTRUCTORA i els tècnics facultatius de les obres,  l’ ARQUITECTE, i l’ ARQUITECTE TÈCNIC, en base al 
dictamen pericial encarregat per la comunitat, a “PÈRIT A INSTANCIA DE PART DEMANDADA”, col·legiat  nº ........ 
pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 

Complint l’encàrrec judicial per al que he estat nomenat, prèvia citació a les parts, em persono a la finca objecte de 
dictamen el dia 5 de febrer a les 10 hores, per realitzar la inspecció de les lesions i deficiències reclamades per la 
comunitat, acompanyant-me en la meva visita, el president, senyor/a .............., assistida per la representació lletrada 
de la COMUNITAT DE PROPIETARIS, el senyor/a .................., el PÈRIT autor del dictamen, i el senyor 
......................., gerent de l’empresa PAVIMENTS, igualment imputada al procediment. 

 
 
 
És l’objecte d’aquest dictamen, la contesta als extrems requerits com a prova per la representació processal de la 
demandant COMUNITAT DE PROPIETARIS i de la demandada IMMOBILIARIA, del present procediment. 
Per a la confecció del present dictamen ens basarem en la inspecció visual realitzada a la finca, l’anàlisi de la 
documentació obrant  al procediment, en especial els projectes d’obres i el dictamen aportat a instancies de part, així 
com l’experiència en l’exercici de la seva professió del pèrit que el subscriu. 
 

 

II - ANTECEDENTS 
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CEDENTS 
 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de quatre escales i consta de planta baixa i dues plantes 
altes, més la planta sota coberta, vinculada als habitatges de la planta segona. La planta baixa està destinada a 
aparcaments, amb accés a través del carrer ............., 3 locals comercials i vestíbuls d’accés als habitatges. Les 
plantes altes es destinen integrament a un total de 24  habitatges.  

Les superfícies construïdes cobertes i de terrasses descobertes són les següents: 

A B C D
GARATGE 662,00
LOCALS 291,00 243,00 1.379,00

VESTIBULS 41,00 41,00 41,00 41,00 164,00
HABITATGES 240,00 231,00 231,00 231,00 933,00

COMUNS 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
HABITATGES 240,00 231,00 231,00 231,00 933,00

COMUNS 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
SOTACOBERTA HABITATGES 77,00 99,00 99,00 99,00 374,00

1.226,00 1.230,00 1.098,50 1.050,50 4.605,00

A B C D
PRIMERA SOBRE LOCALS 285,00 295,00 265,00 265,00 1.110,00
SEGONA DÚPLEX 48,00 66,00 66,00 66,00 246,00

333,00 361,00 331,00 331,00 1.356,00TOTAL SUPERFICIE TERRASSES

SUPERFICIES COBERTES

TOTAL SUPERFICIE COBERTA

662,00

ESCALES
TOTAL

SUPERFICIES TERRASSES

PLANTA

SEGONA

TOTAL

845,00BAIXA

PRIMERA

ESCALES
PLANTA ÚS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – DESCRIPCIÓ DE LES EDIFICACIONS REALITZADES 

Fotografia F-1: Vista general de l’edifici des del Google Earth. 
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Les qualitats constructives són les especificades a la memòria del projecte. 

Adjunto a continuació els plànols del projecte de l’obra realitzada. 

Fotografies F-2 i F-3:  Vistes generals de les façanes exteriors dels edificis. 
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V – PROVA REQUERIDA   
 

Al present procediment es demanen proves pericials per part del demandant, la COMUNITAT DE PROPIETARIS  , i la 
promotora demandada, la societat  IMMOBILIARIA. 
 

V. 1.- PROVA REQUERIDA PER L’ACTORA – COMUNITAT DE PROPIETARIS  
 

Per la representació processal de la Comunitat de Propietaris demandant, es sol·licita prova pericial que previ examen 
de l’informe tècnic aportat amb la demanda i prèvia realització de totes aquelles proves específiques que foren 
necessàries, emeti dictamen pericial consistent en: 

1.  Si la finca de la Comunidad actora presenta defectos constructivos indicados en el informe aportado 
del “perito a instancia de parte” y sus causas, así como aquellos otros defectos que aprecie. 

2. Determine si es correcto el informe técnico “perito a instancia de la parte demandada”  en cuanto a 
las lesiones detectadas, 

3. Más en concreto, y en cuanto a los defectos de desconchado si el material es inadecuado, y si es 
preciso sustituirlo todo el mismo (valorando en caso contrario si dejaría como pavimento de terraza 
exterior un material que no cumple las características exigibles), y no solo las superficies afectadas, y 
si ha de tener en cuenta que la ineptitud del material determinará que se vaya afectando 
paulatinamente el mismo en zonas actualmente no afectadas. 

4. En cuanto a las  juntas de dilatación, valore si constan ejecutadas correctamente en cuanto al material 
elástico en todo su grosor, y si existen suficientes, y en su caso, cual es la causa de las fisuras de las 
baldosas. 

5. Determine el coste total, desglosándolo por partidas, de las obras de reparación de los defectos y sus 
causas con su eliminación, por todos los conceptos, incluidos impuestos, beneficio industrial, gastos 
generales y de seguridad e higiene y el proyecto, memoria, planos y licencia municipal con sus tasas. 

Per donar complida resposta als extrems sol·licitats com a prova per la representació processal de l’actora i després 
d’examinar la finca objecte de perícia, realitzaré en capítol a part, descripció detallada de les lesions i deficiències de la 
finca, seguint el mateix ordre inclòs al dictamen “pèrit a instancia de la part demandada”. 
 

V. 2.- PROVA REQUERIDA PER LA DEMANDADA – IMMOBILIARIA. 
 

Per la representació processal de la promotora demandada, es sol·licita prova pericial que previ examen dels 
antecedents obrats al procés, i prèvia identificació dels desperfectes constructius reclamats per l’actora al fet tercer de 
la demanda, així com els correlatius de les contestes de la demanda, determini la seva tipologia, graduació, causa i 
imputació de responsabilitats, establint per partides l’import de reparació dels mateixos. 
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La resposta a la prova sol·licitada per la demandada, igualment quedarà contestada als següents capítols d’aquest 
dictamen, on s’exposa la descripció de les lesions, les seves causes, els treballs necessaris per a la seva reparació i el 
cost d’aquestes reparacions. 

 

 

Segons es recull a l’informe tècnic aportat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS, realitzat per el PERIT DESIGNAT 

A INSTANCIA DE LA PART DEMANDADA, en data abril de 2007, l’edifici presenta tot un seguit de lesions i 
deficiències que analitzo a continuació, identificant les causes d’aquestes lesions i deficiències, proposant els treballs 
per a la seva reparació i valorant, en capítol apart, els cost d’aquestes reparacions.  
 

VI. 1.- PAVIMENTS DE LES TERRASSES 

Els paviments de les terrasses de la planta primera i de la planta sota coberta, presenten greus afectacions que es 
manifesten amb gran quantitat de peces trencades i escrostonades. S’aprecien igualment peces aixecades i manca 
general de suficients junts de dilatació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI – DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS I DEFICIÈNCIES EXISTENTS A L’EDIFICI 

Fotografies F-4, F-5, F-6 i F-7:  Diverses mostres de les afectacions als paviments, on 
apreciem escrostonaments, trencades, peces aixecades i manca de suficient junts entre peces. 
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Els paviments de les terrasses, objecte de dictamen, estaven previstos al projecte redactat pel ARQUITECTE, amb 
dues capes de rajola de 14 x 28 cm, una fina i l’altre comuna, col·locades amb morter asfàltic (partida 6.12 de l’estat 
d’amidaments i pressupost del projecte). No obstant això, a obra s’ha realitzat un paviment amb rajola esmaltada de 
gres premsat en sec, de dimensions 31,6 x 31,6 x 1,3 cm, model Palma de la firma Gres Cid, col·locades amb morter 
de ciment pòrtland, directament sobre la tela asfàltica.  

Als plànols del projecte als que he tingut accés, no s’han grafiat les juntes de treball i dilatació dels paviments. 

La col·locació dels enrajolats ha estat realitzada a l’estesa, amb impregnació del dors de la rajola amb ciment cola. És 
a dir, sobre una capa de morter fresc, s’hi col·loquen les rajoles que prèviament han estat enllardades amb un pegot 
de ciment cola, rejuntant posteriorment els junts entre peces. 

A la revisió per mi realitzada, he trobat zones en que el morter de base era excessivament pobre, com ho demostra el 
fet de que a l’arrencar una rajola, s’enfonsava el morter amb la simple pressió del meu dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de col·locació emprat no és el 
més adequat per la climatologia local ni pel 
tipus de rajola utilitzada, doncs no garanteix 
l’absència de buits sota els paviments, buits 
que poden omplir-se d’aigua i en presència 
de glaçades, afavoreix el moviment de les 
peces i en conseqüència el seu 
despreniment i/o trencament. 

 

 

Fotografies F-8 i F-9:  Les fotografies mostren una rajola extreta per mi, doncs estava completament 
despresa. A la fotografia de la dreta he remarcat la petjada del meu dit sobre el morter absolutament tou. 

Fotografia F-10: A la fotografia podem apreciar com la base de la rajola no està completament 
plena de material, el que afavoreix el dipòsit d’aigua que pot glaçar-se 



 

 

Visat 
 

Signatura 

 

Expd. 1064 
 

Dictamen pericial “Adreça” a “Població” 
 

Pàgina x de 27 

 

266 DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 

A més, observo que en la col·locació de les peces no s’ha previst el necessari junt entre elles havent-se col·locat a 
testa, pel que no disposen de marge suficient per absorbir les dilatacions tèrmiques que sofreixen els paviments. Hem 
de considerar que en climes freds, com és el cas d’aquesta població, les diferències tèrmiques entre estiu i hivern, que 
poden donar-se en una terrassa exposada al sol, arribarà a superar els 70 ºC. La dilatació tèrmica lineal de les peces 
de gres, admesa per la normativa és de fins a un màxim de 9 * 10-6 mm / ºC, pel que els junts entre peces hauran de 
ser de 2 mm com a mínim, per a que puguin absorbir les dilatacions de les peces ceràmiques. De fet el propi fabricant 
del paviment adjunta en cadascuna de les caixes d’embalatge del paviment, una recomanació per a que les peces es 
col·loquin amb una junta mínima de 2 mm entre peces. 

Així mateix les terrasses han de disposar de junts de dilatació del suport, formant retícula de 5 x 5 metres com a 
màxim. A les terrasses considerades no s’han previst suficients juntes constructives.  

Igualment, a les terrasses visitades es troba a faltar el necessari junt o franquícia entre l’enrajolat dels paviments i els 
perímetres dels paraments, que hauria de ser d’un centímetre com a mínim, franquícia que oculta el sòcol de remat. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte del material de revestiment dels paviments, les rajoles de Gres utilitzades a les terrasses objecte de 
dictamen, han estat aportats al procediment dos assaigs encarregats, un per la pròpia firma fabricant de les rajoles, al 
LABORATIOR 1, assaig realitzat el 25 d’agost de 2003 i corresponent a la determinació de la geladicitat, segons UNE-
EN-ISO 10545-12, d’unes rajoles com les utilitzades a l’edifici, i un altre encarregat per la constructora de les obres, 
realitzat pel LABORATORI 2, Certification Technological Center, corresponent igualment a la determinació de la 
geladicitat, segons UNE-EN-ISO 10545-12, d’unes rajoles de les utilitzades a l’edifici. El resultat dels dos assaigs es 
coincident a determinar el correcte comportament de les rajoles assajades davant les glaçades. 

Amb la contesta a la demanda s’acompanya igualment un assaig realitzat pel LABORATORI 3, S.L. en el que, a partir 
d’una observació microscòpica electrònica d’escombrada i una determinació de la composició general d’una rajola a 
partir de l’espectre de difracció de Raigs X de pols de la part no vidriada, s’arriba a la conclusió de que les partícules 
que generen els petits craters, que es manifesten a les rajoles, han sofert un canvi de fase que augmenta el seu 
volum, generant tensions que provoquen el trencament de la capa superficial de les rajoles. Aquestes partícules 
podrien tractar-se, segons indica el resultat de l’assaig del LABORATORI 3., de SiO2 i Al2O3. En el cas del SiO2, podria 
consistir en cristobalita. 

Fotografies F-11 i F-12:  A les imatges podem apreciar com les peces de paviment 
han estat atacades als paraments verticals sense el junt necessari. 
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Seguint la recomanació del propi assaig realitzat pel laboratori 3, en el sentit de realitzar més proves en més peces, 
doncs l’assaig s’ha afectuat únicament a una rajola- Per tant vaig encarregar un altre assaig, al LABORATORI 4 
homologat, del grup BUREAU VERITAS, per tal de determinar a les rajoles col·locades a les terrasses, afectades per 
escrostonaments, la presència de cristobalita. A tal fi, operaris del laboratori es desplaçaren a l’edifici objecte de 
dictamen i procediren a l’extracció de tres rajoles afectades per escrostonaments a la seva superfície, per a procedir a 
assajar-les mitjançant assaig de Difracció per Raigs X (DRX), amb la finalitat de determinar la presència de cristobalita, 
comparant les zones afectades i les que no, d’una mateixa rajola. 

Els resultats de l’assaig realitzat als Serveis Cientifico-tècnics de la Universitat de Barcelona, s’inclouen al present 
dictamen com annex número 1, i determinen que a les rajoles assajades no s’aprecia la formació de Cristobalita. 
Entenc que el resultat negatiu de l’assaig ara realitzat, sobre una mostra afectada per escrostonaments, descarta 
definitivament la responsabilitat de la presència de cristobalita en la composició del material, com a causa del 
deteriorament de les peces, en contradicció a l’assaig realitzat anteriorment, que bé podria tractar-se d’una casualitat.  

Com a resultat de tot el que he exposat anteriorment, i descartada la qualitat de la composició del material de 
revestiment, considero com a causa dels deterioraments dels paviments de les terrasses de l’edifici del 
carrer....................., els defectes de col·locació i sistema de fixació dels paviments. 

Per una banda, la col·locació s’ha realitzat sense les preceptives juntes entre rajoles, així com amb els paraments 
perimetrals i manquen junts constructius del material de base que formin una quadrícula màxima de 5 x 5 metres. 

La manca de junts entre rajoles provoca que les dilatacions tèrmiques a que es veuen sotmeses les rajoles, no puguin 
ser absorbides per aquestes, provocant per tant el despreniment del seu suport, l’aixecada i el trencament de les 
peces per tensió horitzontal. Fins i tot els escrostonaments de l’esmalt estan provocats per tensió superficial a causa 
de la manca de junts entre peces.  

D’altre banda el sistema de col·locació utilitzat, no és adequat pel clima de la localitat, ni per la classe de material 
emprat, màxim si considerem les diferències de dosificació de ciment, segons les zones. El mètode de col·locació  
utilitzat afavoreix l’entrada d’aigua sota les rajoles, aigua que al glaçar-se provoca el seu despreniment. D’igual 
manera, a través de les fissures ocasionades per les tensions superficials de les rajoles, com a conseqüència de la 
manca de juntes, s’introdueix l’aigua susceptible de glaçades que trenquen les peces en un procés degeneratiu. 

La reparació dels enrajolats de les terrasses comportarà la seva total substitució, en una superfície afectada de 
1.015,30 m2, en funció de les reclamacions denunciades al dictamen del PÈRIT A INSTANCIA DE LA PART 
DEMANDADA, amb la realització de les partides que a continuació s’indiquen: 

 ▪ Arrencada dels minvells de remat perimetral de les terrasses. 

 ▪ Arrencada dels enrajolats de les terrasses de la primera planta, inclòs el morter de base que estigui deteriorat. 

 ▪ Xapa de regularització per damunt de l’ impermeabilització existent, realitzada amb morter de ciment pòrtland i 
preveient junts de dilatació formant quadricula de 5 x 5 metres.  

 ▪ Paviment de rajola de gres col·locat amb morter de ciment cola, sobre la xapa de protecció de la 
impermeabilització, preveient junts entre peces de 5 mm. 
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 ▪ Minvell perimetral revestit de rajola de gres del mateix material que els paviments. 

 ▪ Rejuntat entre peces amb ciment de beurada de color. 

 ▪ Segellat de junts de dilatació amb silicona neutre. 

 ▪ Neteja i càrrega manual de runa a contenidor i evacuació a l’abocador autoritzat. 

 

VI. 2.- HUMITATS AL LATERAL DRET DE LA BALCONERA DEL MENJADOR DEL PIS 1r 3a  

Al dictamen de part es manifesta l’existència d’una humitat al lateral dret de la balconera del pis primer tercera de 
l’escala número 32. Aquesta deficiència l’atribueix el PÈRIT A INSTANCIA DE LA PART DEMANDADA a una manca 
de segellat i rejuntat. 

En l’actualitat aquesta deficiència ha estat reparada pels propietaris de l’habitatge i entenc que al tractar-se de segellat 
ens trobem davant una qüestió de manteniment de l’edifici que periòdicament han de realitzar els propietaris, pel que 
no procedeix imputació per deficiència al respecte. 

 

VI. 3.- DETERIORAMENT DE LA TEULADA DEL PATI DE VENTILACIÓ DE L’APARCAMENT. 

Manifesta el dictamen acompanyat  a la demanda, que la teulada del pati de ventilació de la planta aparcament, que es 
troba a la darreria de les terrasses de la planta primera, presenta diverses lesions que afecten als arrebossats de la 
teulada i paraments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies F-13, F-14, F-15 i F-16:  Fotografies que ens mostren el 
deteriorament del cantell del forjat de cobriment del pati de ventilació de la planta 
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El deteriorament dels arrebossats del forjat del pati de ventilació de la planta aparcament, té la seva causa, com bé diu 
el PÈRIT A INSTANCIA DE LA PART DEMANDADA, en el deficient funcionament del goteró de la peça de remat de 
l’enrajolat d’aquesta teulada, al no fer la funció de goteró a la que està destinat, per que l’arrebossat envaeix la ranura 
de goteró. L’aigua que regalima així pel cantell del forjat, al marge d’embrutar-lo, s’escola a través d’alguna fissura de 
l’arrebossat i amb l’efecte de les glaçades, provoca el seu despreniment. 

Caldrà per tant realitzar la reparació dels cantells del forjat del pati de ventilació de la planta aparcament, en una 
longitud de 38,60 metres lineals, substituint la peça de goteró i refent l’arrebossat del cantell del forjat, amb l’execució 
de les partides que a continuació s’esmenten: 

• Extracció de la primera filada de l’enrajolat del sostre del pati de ventilació. 

• Repicat dels cantells d’arrebossat deteriorats. 

• Col·locació de peces de rajola amb goteró, d’idèntiques característiques a les actuals i volada suficient, 
agafades amb morter de ciment cola. 

• Repàs dels arrebossats de morter dels cantells del forjat, procurant no cegar el goteró de les rajoles. 

• Pintura dels elements afectats per les reparacions, amb pintura plàstica d’exteriors. 

• Neteja i càrrega manual de runa a contenidor i evacuació a l’abocador autoritzat. 
 

VI. 4.- DETERIORAMENT DE LA CANAL DE RECOLLIDA D’AIGUA DE COBERTA 

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. Aquestes deficiències han provocat que l’aigua sobresurti de les canals i 
vessi per façana, provocant entrada d’aigua al local situat just a la vertical on es produeix la caiguda d’aigua 
incontrolada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies F-17, F-18, F-19 i F-20:  A les imatges apreciem deficiències a les canals de recollida d’aigua de 
la coberta tals com contrapendents i despreniments i les afectacions al local de façana per entrada d’aigua. 
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Malgrat els deterioraments de les canals de recollida d’aigua de cobertes, solen respondre a problemes de manca de 
manteniment, al no realitzar-se la neteja periòdica, en el cas que ens ocupa, observo defectes de muntatge per 
insuficient nombre de fixacions a les teules i manca de junts de dilatació. 

Així doncs proposo una reparació basada en l’aprofitament de les canals existents, incrementant el nombre de suports, 
fent-los coincidir especialment amb les juntes entre peces de la canal, i la col·locació de peces especials per absorbir 
les dilatacions tèrmiques lineals. Aquest treball s’haurà de realitzar amb l’ajuda de camió cistella per la façana exterior i 
amb bastida tubular metàl·lica a la façana interior. 

Així doncs la reparació de les canals de coberta, comportarà la realització dels treballs que es descriuen a continuació: 

 ▪ Lloguer de camió cistella per a la realització dels treballs de la façana principal. 
 ▪ Muntatge, desmuntatge, transport i lloguer de bastida tubular per a la realització del treball a la façana posterior. 
 ▪ Desmuntatge de les canals afectades. 
 ▪ Reposició de les canals, amb increment de suports a les teules i preveient peces especials per absorbir les 

dilatacions lineals. 
 ▪ Repàs de pintura dels paraments interiors del local, afectats per les humitats. 
 ▪ Neteja i càrrega de runa a contenidor i evacuació a l’abocador autoritzat. 
 

VI. 5.- PÈRDUES D’AIGUA I HUMITATS A LA PLANTA D’APARCAMENT 

A la planta destinada a aparcament es troba la xarxa horitzontal de clavegueram que recull els baixants de les plantes 
superiors, incloses les terrasses de la planta primera. Algunes juntes dels tubs de clavegueram tenen fuites, així com 
les sortides de les buneres de desguàs de les terrasses, també manifesten fuites localitzades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les causes d’aquestes fuites hem d’atribuir-les a un segellat incorrecte de la unió dels tubs i peces especials, afavorits 
per la més que justa pendent del 1 %, de la que disposa la xarxa de clavegueram en aquest indret. Trobem així mateix 
alguns punts de fuita a la sortida dels desguassos de les terrasses de la planta superior, és a dir, la primera planta. 

La reparació d’aquestes deficiències comportarà un repàs de segellat i eventual substitució de les unions o derivacions 
amb fuites, pel que caldrà realitzar les partides que a continuació s’indiquen: 

Fotografies F-21 i F-22:  Les fotografies ens mostren punts de la xarxa de clavegueram amb degotés. 
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• Repàs puntual de les peces que provoquen degoters a la xarxa de clavegueram suspès. 

• Neteja i càrrega de runa a contenidor i evacuació a l’abocador autoritzat. 

Altre humitat, en aquesta planta, la trobem en la junta de dilatació estructural existent entre les edificacions 
corresponents al número 32 i al 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les humitats es produeixen per filtració de l’aigua pels coronaments de les terrasses colindants a la junta de dilatació, 
que estan segellats, però per acció dels agents atmosfèrics es troben parcialment deteriorats. 

Entenc que la reparació dels segellats dels coronaments de les divisòries de les terrasses correspon al necessari 
manteniment periòdic que s’ha de realitzar als segellats. 

 

VI. 6.- DEFICIÈNCIES AL PAVIMENT D’ACCÉS RODAT A LA PLANTA APARCAMENT 

Al dictamen aportat a la demanda es denuncia que l’accés rodat a la planta destinada a aparcament, té el paviment de 
formigó molt erosionat, arribant a manifestar fins i tot algun enfonsament. 

Fotografies F-23, F-24 i F-25:  Vistes de les humitats que es produeixen 
a la junta de dilatació estructural entre les finques 32 i 34. 

Fotografies F-26 i F-27:  Aspecte de la junta de dilatació de les parets de 
les terrasses que conformen la junta estructural dels edificis. 
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En l’actualitat aquesta deficiència no és apreciable, doncs la comunitat ha procedit a la seva reparació. 

Valoraré el cost d’una reparació amb aplicació de resina epoxi de regularització i consolidació, sobre la superfície de la 
rampa d’entrada a la zona d’accés, que és de 20 m2 

Així doncs la reparació de la rampa d’accés rodat a la planta d’aparcament, comportaria la realització dels treballs que 
es descriuen a continuació: 

 ▪ Neteja a fons de la superfície a tractar. 
 ▪ Aplicació de resines epoxídiques amb gruix de 2 a 3 mm, prèvia regularització amb morter de resines dels 

eventuals sots existents. 
 ▪ Neteja i càrrega de runa a contenidor i evacuació a l’abocador autoritzat. 
 

VI. 7.- INUNDACIÓ DEL FOSSAT DE L’ASCENSOR DE L’EDIFICI  

El fossat de l’ascensor de l’edifici objecte de dictamen 
patia humitats per filtració, no podent-se concretar la 
seva procedència. 

En l’actualitat aquestes filtracions han estat eliminades, 
després de la intervenció realitzada per la propietat. 

Valoraré el cost de reparació de les filtracions amb 
l’aplicació de morter impermeabilitzant a la unió entre el 
mur del fossat i el paviment, tal i com s’ha realitzat. 

 

Així doncs la reparació de les filtracions del fossat de l’ascensor, comportaria la realització dels treballs que es 
descriuen a continuació: 

 ▪ Aplicació de morter impermeabilitzant sobre la trobada del muret del fossat i el paviment de formigó. 
 ▪ Neteja i càrrega de runa a contenidor i evacuació a l’abocador autoritzat. 

 
 
. 

Per a la reparació de les deficiències constructives existents a la finca de la COMUNITAT DE PROPIETARIS del 
carrer............., números ...... de (municipi).................., caldrà realitzar els treballs indicats a l’apartat anterior d’aquest 
dictamen i que es detallen i valoren al pressupost de reparacions que a continuació s’insereix, en el que s’han 
desglossat les partides per capítols, d’acord amb el descriptiu realitzat anteriorment, valorant únicament aquelles 
partides que aquest perit considera necessari realitzar. 

Fotografia F-28:  A la fotografia apreciem la 
reparació realitzada al fossat de l’ascensor. 

VII - VALORACIÓ DEL COST DE LES OBRES DE REPARACIÓ 
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Els preus unitaris de facturació que composen el citat pressupost es detallen i justifiquen a l’annex 2 d’aquest 
dictamen, i s’ha pres com a base els del Banc de Preus de l’ITEC, INSTITUT DE TECNOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 
DE CATALUNYA,  per obres de rehabilitació i restauració per l’any 2009, que és la base de dades que habitualment 
es pren com a referència en la realització de dictàmens.  
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Sobre els preus obtinguts, d’acord a la base de dades, que han estat detallats al capítol anterior, hi afegirem els 
imports corresponents a les disposicions de seguretat i salut per a l’execució de les obres, que establirem en el 2 % del 
cost d’execució material de les reparacions, les despeses generals i benefici industrial del contractista, establerts en el 
13 i 6 %, respectivament, així com el cost dels honoraris de projecte, direcció de les obres i llicència municipal, que 
estableixo en el 15 % del cost d’execució material. Sobre el valor resultant aplicarem l’iva vigent, actualment del 16 %. 

El resum de la valoració dels treballs de reparació que aquest PÈRIT (autor del dictamen) considera necessari realitzar 
i que són el motiu d’aquest dictamen, com es desprèn del pressupost d’execució de les obres, és: 

VIII - RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES REPARACIONS NECESSÀRIES  
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CAPITOL DESCRIPCIÓ IMPORT

VI.1 PAVIMENTS DE LES TERRASSES 56.886,89 €
VI.2 HUMITATS BALCONERA 1r 3a - Industria, 32 0,00 €
VI.3 DETERIORAMENT TEULADA PATI VENTILACIÓ APARCAMENT 1.862,80 €
VI.4 DETERIORAMENT CANAL RECOLLIDA AIGÜES DE COBERTA 2.128,90 €
VI.5 PÈRDUES D'AIGUA I HUMITATS A LA PLANTA APARCAMENT 632,80 €
VI.6 DEFICIÈNCIES AL PAVIMENT RODAT A LA PLANTA APARCAMENT 790,82 €
VI.7 INUNDACIÓ AL FOSSAT DE L'ASCENSOR 315,61 €

SEGURETAT I SALUT 2% 1.252,36 €
TOTAL IMPORT EXECUCIÓ MATERIAL REPARACIONS (PEM) 62.617,82 €

DESPESES GENERALS 13%  s/ Execució Material 8.140,32 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6%  s/ Execució Material 3.757,07 €

TOTAL BASE IMPOSABLE 74.515,21 €

HONORARIS TÈCNICS I LLICÈNCIA MUNICIPAL 15%  s/PEM 9.392,67 €

IVA 16%  s/ Base Imposable 11.922,43 €

TOTAL COST REPARACIONS 95.830,31 €

RESUM DEL PRESSUPOST

 
 

Importa per tant el cost de les reparacions de les lesions i deficiències constructives existents a la finca del 
carrer ......................, número ............ del (municipi) .................................., la quantitat de:  

 95.830,31 €  (Noranta-cinc mil vuit-cents trenta euros amb trenta-un cèntims) 

 

Aquest és el dictamen que emet que, tret d’error o omissió, és el parer del perit que el subscriu, segons el seu lleial 
saber i entendre i la pràctica professional adquirida en l’exercici de la seva professió durant quaranta anys, que sotmet 
a millor consideració segons Llei. Consta el present dictamen de ..................número de pàgines amb 
..................numero de fotografies. 

 

......................, a 9 de juny de 2009. 

 

 

 
 

Les reparacions suggerides al present Dictamen no constitueixen projecte de reparació ni memòria del mateix, corresponent en qualsevol cas als tècnics i/o 
empresa constructora, que projectin, dirigeixin o realitzin les obres de reparació que estimin adequades, garantir la idoneïtat de les mateixes. 

 

El present document es còpia del seu original, essent l’autor l’arquitecte tècnic, Antoni Ventura i Capella. La utilització, total o parcial, així com qualsevol 
reproducció o cessió a tercers, requerirà de la prèvia i expressa autorització de l’autor d’aquest dictamen, prohibint-se qualsevulla modificació unilateral del mateix. 
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ANNEX  I.- ASSAIG REALITZAT SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS UNIVERSITAT DE BARCELONA 
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ANNEX  II.- PREUS UNITARIS 
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MANUAL D’USUARI DEL
FÒRUM: “Periciales en edificación y 

patología de la construcción”
www.peritoenconstruccion.com 

ANNEXE 

 Manual d’usuari 
     1 Introducció de l’usuari 

     2 Registrar-se 

     3 Ingressar  

     4 Perfil  

     5 Publicar  

     6 Missatges privats  



 320  DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 

 

 

 

 

 

  



 321DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 

1 INTRODUCCIÓ A L’USUARI 

 

Pot ser estaves mirant el índex del fòrum o una pantalla que et deia que necessites registrar-

te abans de poder llegir-lo i estàs preguntant-te que fer.  

 

Figura 7.3.1- Visió general del fòrum 

Bé, alguns fòrums permeten als convidats llegir i publicar, altres permeten als convidats 

només llegir i altres estan restringits a usuaris registrats. Et recomanem registrar-te en 

qualsevol fòrum en el que entris assíduament perquè moltes de les característiques més 

útils només estaran disponibles quan ho facis. Començarem descrivint quatre àrees clau que 

normalment tindràs disponibles: 

1. El Menú Principal 
2. L'Índex del Fòrum 
3. L'Índex de Missatges 
4. El Tema 
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1.1 El Menú Principal 

Suposant que has arribat aquí com a convidat (o t'has registrat però ara estàs 

desconnectat), el menú principal (que apareix a cada pàgina) normalment hauria de tenir 

cinc o sis botons (o enllços de text): 

 

Figura 7.3.1.1- Menú principal desconectat 

• Inicio, que permet tornar l' índex del fòrum. 

• Ayuda, que permet veure aquesta guia. 

• Buscar, que permet buscar en el fòrum qualsevol cosa que estiguis buscant. 

• Calendario, que permet veure el calendari(si està habilitat). 

• Ingresar, que permet connectar-te si ja estàs registrat. 

• Registrarse, que permet registrar-te (o sol·licitar registrar-te) quan intentis fer-ho. 

 

No obstant, quan ja estiguis registrat i connectat, el menú principal hauria de mostrar alguna 

diferència: 

 

Figura 7.3.1.1- Menú principal conectat 

• Inicio (com abans). 

• Ayuda (com abans). 

• Buscar (com abans). 

• Editar Perfil, que permet realitzar canvis en el teu perfil / configuració. 

• Calendario (com abans). 

• Salir, que permet desconnectar-te de nou si ho desitges. 

Els administadors del fòrum també notaran la presència d'un botó addicional, 

Administración. 
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1.2 L'Índex del Fòrum 

Encara que l'índex del fòrum (la pàgina inicial del fòrum) es pugui barrejar amb tot tipus 

d'informació i enllaços, el nucli de la interfaç (almenys en el tema predeterminat de SMF) 

normalment té la següent aparença:  

 

Figura 7.3.1.2- Exemple d’índex del fòrum 

L'enllaç del Nombre del foro permet tornar a l'inici de l'índex del fòrum. 

• Si la categoría és plegable (mostrat pel símbol d'una fletxa petita), polsant el botó de 

categoria es plega o desplega segons estimis apropiat. 

• L'enllaç del Nombre del foro permet accedir al índice de mensajes d'aquell fòrum. 

• La Descripción del foro descriu el contingut del fòrum, i pot també incloure enllaços 

a fòrums fills i/o especificar els moderadors del fòrum. 

• Les icones Nuevos mensajes i No hay nuevos mensajes de l'esquerra mostren als 

usuaris registrats quan hi ha nous missatges en el fòrum des de la seva darrera 

lectura. 

• El botó Marcar mensajes como leidos permet als usuaris registrats marcar tots els 

missatges del fòrum com a 'llegits'. 
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1.3 L'Índex de Missatges 

Com l'índex del fòrum, la interfície de l'índex de missatges és força sencill quan es redueix 

als seus components essencials: 

 

Figura 7.3.1.2- Exemple índex de missatges 

• Alguns fòrums mostren l'arbre de navegació en la part superior, horizontalment, per 

estalviar espai. 

• Els enllaços de nombres de pàgines permeten anar a les pàgines següents del 

fòrum, i poden anar acompanyats dels botons Anar Dalt i Anar Baix que enllacen 

amb el principi i final de la pàgina actual. 

• El botó Marcar como leídos permet als usuaris registrats marcar tots els missatges 

publicats en aquest fòrum com a 'llegits'. 

• El botó Notificar permet als usuaris registrats subscriure's a notificacions per correu 

de respostes a missatges d'aquest fòrum. 

• Els botons Nuevo menseje i Publicar Nueva Encuesta són per a publicar nous 

missatges i enquestes, com es descriu en l' ajuda per a publicar. 
• El botó Marcar com Leido permet als usuaris registrats marcar tots els missatges 

del fòrum sencer com a 'llegits'. 

• El botó Notificar permet als usuaris registrats, subscriure's a notificacions per correu 

de respostes a temes en el fòrum. 

• Les icones de missatges normalment s'utilitzen per atreure l'atenció o el propòsit 

del missatge. 

• El Asunto del Tema enllaça a l'inici del tema, amb enllaços addicionals a les seves 

corresponents pàgines i botons nuevo per a permetre als usuaris registrats veure el 

darrer missatge publicat del tema. 
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• Allí on el tema ha estat iniciat o respòs per un usuari registrat, els seus noms enllcen 

als seus respectius perfiles. 

• El menú Ir a proporciona un convenient mètode ràpid de navegar en el fòrum. 

 

1.4 El Tema 

També anomenat hilos ( fils en català ), els temes són aquells on es troben realment els 

missatges: 

 

Figura 7.3.1.4- Exemple de tema 

• Alguns fòrums mostren l'arbre de navegació en la part superior, horitzontalment, per 

a estalviar espai. 

• Alguns fòrums també poden tenir configurats uns enllaços a temes, anterior i 

següent. 
• Els enllaços de nombres de pàgines permeten anar a les pàgines següents del 

fòrum, i poden anar acompanyats dels botons Ir Arriba i Ir Abajo que enllacen amb 

l'inici i final de la pàgina actual. 

• El botó Respuesta et permet respondre a un tema. 

• El botó Notificar permet als usuaris registrats subscriure's a notificacions de 

respostes al tema. 

• El botó Marcar como no leído permet als usuaris registrats marcar el tema com a 

'no llegit', el que significa que continuarà sent llistat com a nou i pot ser 'revisat 
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posteriorment'. Tingues en compte que aquet botó canvia a Añadir encuesta per 

aquells usuaris que tenen permís per afegir enquestes als temes ja existents. 

• El botó Enviar tema permet als usuaris registrats enviar un enllaç al tema per correu. 

• El botó Imprimir crea una versió de la pàgina simplificada i adaptada a la impresió. 

• El Nombre del Autor permet veure el seu perfil. 

• Els Detalles del autor de la columna de l'esquerra poden anar acompanyats 

d'informació personal adicional. 

• El Asunto del Tema enllaça amb el principi del tema. 

• El botó Citar permet citar a l'autor 

• Adicionalment, les opcions Modificar i Eliminar permeten als usuaris registrats 

editar els seus propis missatges. 

• Advertir al moderador permet informar a la plantilla del fòrum de missatges abusius 

o incorrectament situats. 

• Registrada indica que la IP de l'autor ha estat registrada. La IP real només està 

disponible als administradors del fòrum. 

• El menú Ir a proporciona un mètode ràpid de navegació en el fòrum. 
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2 REGISTRAR-SE 

Qualsevol usuari que vulgui unirse al grup del fórum www.peritoenconstruccion.com  ha 

de registrar un nom d'usuari. Això permet mantenir una identitat permanent mentre 

publiques, i guardarà un registre del que has llegit, no importa des d'on estàs treballant o 

que ordinador estàs usant. Podràs completar el teu perfil i utilitzar el sistema de Missatges 

Privats. Podràs subscriure't a notificacions mitjançant correu, supervisar la teva activitat en el 

fòrum i més. 

1. Com registrar-se 

2. La pantalla de registre 

2.1 Com registrar-se 

Assumint que has arribat al fòrum com un convidat i desitges registrar-te, hauries d'estar 

veient una d'aquestes dues coses: 

• Des de qualsevol pàgina del fòrum pots seleccionar Registrarse en el Menú 

Principal. 

• Una pantalla d'ingrés encapçalada per un advertiment sobre l'accés restringit als 

usuaris registrats, en aquest cas has d'usar l'enllaç de registre proporcionat o has de 

seleccionar Registrarse en el Menú Principal 

2.2 La pantalla de registre 
 

Figura 7.3.2.2- Pantalla de registre 
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Quan arribes a la pantalla de la registre, necessitaràs introduir un Nombre de Usuario, 

correu i contraseña, i pot oferir-se l'opció d'amagar la teva adreça del correu electrònic. 

Com la majoria dels fòrums, també li exigeix que accepti les seves condicions d'ús abans del 

teu registre s'accepti. En el Visual Verification hauràs d’introduïr el matex texte que et surt 

a la imatge, això es una mesura per evitar registres indesitjats. Normalment hauràs de llegir 

l'acord i Acceptar per a continuar. El que passa després depèn de la configuració del fòrum, 

però, si el següent que veu és una pantalla d'ingrés encapçalat per un missatge que et 

convida a precedir, has acabat i pots procedir a l'Ingrés. Si no, hi ha dues possibilitats: 

• Si el registre s'ha configurat per a requerir l'activació del correu electrònic, la pròxima 

pantalla t'ho dirà i hauries de rebre un correu electrònic immediatament amb les 

instruccions sobre com procedir. Però també hi ha una opció útil ('no he rebut el 

correu d'activació?') en la zona de la Información del usuario en cas que no rebis 

aquesta correu. 

• Si el registre s'ha configurat per a requerir l'aprovació d'un administrador del fòrum, la 

pròxima pantalla et dirà que ha de rebre un correu d'agraïment i altre correu 

informant si el registre ha estat acceptat. 
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3 INGRESSAR 

 

Un cop que hagis completat el procés de registre podràs connectar-te al fòrum per primera 

vegada. Més endavant, podràs escollir si romandre connectat indefinidament o 

desconnectar-te al final de la teva visita. 

1. Ingressar identificat  

1. La pantalla d'ingrés 

2. L'ingrés ràpid 

2. Sortir 

3. Recordar Contrasenya 

3.1 Ingressar identificat  

Si desitges ingressar com usuari identificat perquè acabes de registrar-te recentment, o 

simplement perquè has sortit d'una visita anterior, pots escollir entre la pantalla de l'Ingrés i 

l'Ingrés ràpid. 

 

3.1.1 La pantalla d'ingrés 

Aquesta pantalla (a la que s'accedeix a través de l'opció d'Ingresar del menú principal) no 

només apareix quan acabes de completar el registre, sino que també és la primera cosa que 

veuràs en qualsevol fòrum 'només per a usuaris', i serà el que descriure'm primer: 

 

Figura 7.3.3.1.1- Pantalla d’ingrés 
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Els camps Usuario i Contraseña són auto explicatius, Duración de la sesión en minutos 

és simplement el nombre de minuts que romandrà en línia abans d'expirar i requerir altre cop 

l'Ingrés. No és aconsejable entrar amb un període llarg si comparteixes un ordinador, perquè 

pots olvidat-te de sortir, encara podries preferir escollir Recordar siempre si no 

comparteixes l'ordinador. 

3.1.2 L'ingrés ràpid 

Encara que molts fòrums també tenen un quadre d'ingrés ràpid per permetre't connectar 

directament des de qualsevol pantalla, la seva posició es trova a la columna de l’esquerra. 

  

Figura 7.3.3.1.2- Pantalla ingrés ràpid 

Per utilitzar el quadre d'ingrés ràpid, introdueix el teu usuari i contrasenya, selecciona la teva 

duració de la sessió del quadre desplegable i prem en Ingressar. Per favor, tingues en 

compte que Siempre, així com Siempre estar conectado, simplement significa que 

l'ordinador et recordarà fins el següent cop que et desconnectis, i no realment has d'estar 

connectat tot aquell temps! 

 

3.2 Sortir 

Quan has acabat de veure el fòrum, pot ser que decideixis desconnectar-te. Pot ser 

comparteixes una estació de treball amb algú més, llavors permanèixer connectat no seria 

una bona idea. Així que selecciona l'opció Sortir del menú principal i el fòrum hauria de 

desconnectar-te, tornan-te un visitant ocasional, treient el teu nom de la llista d'usuaris 

connectats i salvaguardant la teva identitat del fòrum fins que ingressis de nou. 
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3.3 Recordar Contrasenya 

Si estàs intentant ingressar al fòrum però has oblidat o perdut la teva contrasenya, pots 

obtenir-la mitjançant l'eina de contrasenyes perdudes de l'enllaç Olvidaste tu contraseña?  
de la pantalla d'ingrés. 

 

Figura 7.3.3.3- Pantalla recordar contrasenya 

 

Per defecte, per obtenir la teva contrasenya oblidada es genera una de nova aleatòriament i 

se t'envia per correu. Si ho desitges, no obstant, pots intentar contestar a teva pregunta 

secreta (que hauries d'haver establert previament en el teu perfil). Si contestes 

correctament, podràs definir una nova contrasenya. 
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4.1.1 Informació del perfil 

• Aquesta pantalla Resumen no només està per a mostrar informació d'altres usuaris, 

també és el primer que veus quan editas el teu perfil. 

• Els usuaris poden escollir si mostrar el seu correu i/o el seu estat. 
• Els camps buits no és necessari emplenar-los, només edita el teu perfil si desitges 

mostrar aquesta informació. 

• Pots enviar al propietari del perfil un Missatge Privat prement sobre la Icona Estado 

Connectado/Desconnectatado o seguir l'enllaç Información addicional. 
• Mostrar els últims missatges d'aquest usuari enllaça amb una llista completa dels 

missatges d'aquest usuari. 

• Mostrar les estadístiques generals d'aquest usuari enllaça amb una pantalla 

d'estadístiques sobre temps en línia d'aquest usuari i dels seus missatges. 

4.2 Opcions normalment disponibles en el teu perfil 

Mentre la pantalla Resumen  és la mateixa que la mostrada abans i els enllaços Mostrar 
Mensajes i Mostrar Estadísticas són de fet duplicats, els amos d'un perfil tenen eines per a 

modificar els seus perfils: 

Modificar perfil 

• Configuració del compte permet fer canvis en el nom a mostrar (la teva 

identificació o nom d'usuari només pot ser canviat per l'administrador), idioma (si 

els administradors del fòrum han instal·lat idiomes alternatius), correu i 

contrasenya. 

• Información del Perfil permet introduir dades personals com sexe, aniversari, 
localitat, Lloc Web i messenger. Així com introduir el teu propi text personal, firma 

i seleccionar un avatar (imatge personal) des d'una llista (si està proveïda pels 

administradors del fòrum) o enllaçar amb un de la teva pròpia web. 

• Configuración de Apariencia y Disseño permet seleccionar el tema preferit, hora 

local, format i altres coses per a configurar l'aparença. Observa que l'opció 

actualment seleccionada en el menú està destacada en negreta:  

• Notificaciones i correos permet seleccionar les preferències personals per a les 

notificacions (correus sobre nous temes/respostes) i mostra algunes notificacions 

que té seleccionades 
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• Configuración de la Apariencia i Disseño permet triar una llista d'ignorats (llista 

negra) pels Missatges Privats, demanar notificacions de nous MPs per correu i 

guardar còpies dels teus MPs enviats. 

4.2.2 Accions 

• Borrar esta cuenta fa exactament el que diu. Sí, hi ha una pantalla de confirmació, 

però realment esborra el teu propi compte, així que fes-lo servir amb cura... 

4.3 Opcions normalment reservades als administradors 

A més de poder veure/editar qualsevol de les dades de baix de perfils d'altres usuaris, 

normalment estan disponibles opcions addicionals per a (i només executables per) 

administradors: 

4.3.1 Informació del perfil 

• Rastrejar Usuaris proporciona una llista d'adreces IPs usades per l'usuari, altres 

usuaris que podrien estar en el mateix rang d'IPs i missatges d'error generats per 

l'usuari. 

• Rastrejar IP proporciona eines per a rastrejar usuaris, missatges i errors des d'un 

específic rang d'IPs. 

• Mostrar Permisos llista els permisos del fòrum que han estat atorgats a l'usuari. 

4.3.2 Editar Perfil 

• Configuració del compte és bàsicament la mateixa pantalla mostrada en el teu 

propi perfil, però amb l'opció addicional d'assignar usuaris a grups d'usuaris. 

• Informació del perfil del fòrum és bàsicament la mateixa pantalla mostrada en el 

teu propi perfil, però amb l'opció addicional d'establir títols personalitzats a usuaris. 

4.3.3 Accions 

• Banejar a aquest usuari proporciona eines per a amonestar usuaris, configurant el 

nivell de prohibició i mantenint una llista de prohibicions i detalls de cada 

prohibició. 

• Esborrar aquest compte és similar a la pantalla disponible per a tots els usuaris, 

però la pregunta de confirmació és diferent quan no és el teu propi compte el qual 

estàs a punt d'esborrar. 
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5 PUBLICAR  

 

Publicar missatges és bàsicament lo que fan tots els fòrums. Nosaltres emprarem algun 

temps veient les diferents opcions i tècniques disponibles. Aquells que estan en general 

familiaritzats amb el programari del fòrum, HTML o el codi del fòrum (BBC) poden preferir 

saltar directament a les guies de referència del final. 

Per favor tingues en compte que, un fòrum com aquest pot ser personalitzat 
extensament pel seu administrador(s); la presència d'una característica en aquesta 
documentació necessàriament no significa que estarà disponible a tots els usuaris en 
tots els fòrums. 

1. Publicació Bàsica  

1. Crear un nou Tema 

2. Crear una enquesta 

3. Publicar un esdeveniment en el calendari 

4. Respondre a un tema o a una enquesta 

5. Citar un missatge 

6. Editar o esborrar un missatge 

2. Opcions bàsiques de publicació  

1. Icona de missatge 

2. Codi del fòrum  

3. Emoticones 

3. Etiquetes i anidaments (par a principiants) 

4. Opcions addicionals  

1. Notificar-me respostes. 

2. Retornar a aquest tema. 

3. No usar emoticones. 

4. Arxius adjunts 

5. Guies de referència  

1. Codi del fòrum 

2. Emoticones  
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5.1  Publicació Bàsica 

Crear un nou Tema 

Navega fins al fòrum en el qual desitges publicar i prem sobre el botó Nuevo Tema (col·locat 

per defecte en la part superior i inferior del fòrum, com es mostra en la Introducció de la 

ajuda a l'usuari), que hauria de dur-te a la pantalla de Crear nuevo tema. Encara que es 

presenten diverses opcions, les dues més importants són els camps Asunto i Mensaje. 

Introdueix l'assumpte i comença a escriure (o pegar) el teu missatge en l'àrea de text 

principal, tenint en compte que no serà acceptada la seva publicació si manca l'assumpte o 

el cos. Si t'acontentes amb text pla (sense format) pots publicar-lo prement el botó Publicar 
i/o accedir a la vista prèvia prement el botó Previsualizar, però hi ha moltes altres opcions 

disponibles per a fer les coses una mica més interessants. 

  Nom del Fòrum 

  Nom de la Categoria 

  Nom del Fòrum 

  Crear Nou Tema 

 

Figura 7.3.5.1.1- Pantalla crear nou tema 

• Alguns fòrums mostren una estructura de navegació en la part superior, de manera 

horitzontal per a estalviar espai. 

• Alguns fòrums poden estar configurats per a oferir un botó addicional per a Revisar 
ortografia junt a les opcions Publicar i Previsualitzar. 
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Crear una enquesta 

Una enquesta és bàsicament un tema amb opcions afegides per a preguntar i votar, que es 

crea prement Nueva Encuesta en lloc de Nueva Tema com es describia dalt. Per a publicar 

una enquesta és necessari emplenar el camp Pregunta i almenys dos dels camps Opción, 
a més dels camps Asunto i Mensaje requerits per un tema estàndard. Opcions més 

avançades com a quantes opcions pot votar l'usuari, quant temps dura l'enquesta i quines 

condicions han de complir-se perquè els resultats es mostrin no necessiten més 

explicacions. 

Per a oferir més de cinc opcions per enquesta, simplement prem en Añadir opción tantes 

vegades com necessitis. 

Tingues en compte que és possible que alguns usuaris en certs fòrums poden afegir una 

enquesta a un tema existent. 

Publicar un esdeveniment en el calendari 

Quan aquesta opció ha estat configurada, es pot publicar un esdeveniment seleccionant 

Calendario en el Menú Principal , i a continuació Publicar Esdeveniment en la pantalla del 

calendari. El que veuràs llavors és la pantalla de Crear Nueva Tema amb camps 

addicionals per al títol de l'esdeveniment, data i fòrum de destinació, la qual cosa 

simplement afegix l'esdeveniment al calendari i crea un enllaç al teu missatge en aquest 

fòrum. 

Respondre a un tema o a una enquesta 

Respondre a un tema o enquesta és bàsicament el mateix que Crear Nuevo Tema, però no 

és necessari introduir res en el camp Asunto tret que desitgis canviar l'existent. Per a votar 

en una enquesta, simplement has de seleccionar la(es) opció(ns) triada(es) i prémer Enviar 
todo. 

Si la 'resposta ràpida' ha estat habilitada, un camp de resposta simple apareixerà també sota 

el missatge en la pàgina , però hauràs de teclejar el teu còdi de fòrum (BBC) i les 

emoticones manualment si vols usar-los. 
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Citar un missatge 

Per a respondre a un missatge citant-lo, es pot prémer sobre el botó Citar en el missatge 

pertinent i afegir el teu propi missatge al text citat, o bé, prémer el botó Responder seguit de 

Insertar Cita en el missatge corresponent que apareix sota, en el 'resum de tema', però 

tingues en compte que: 

• Ambdues opcions afegixen un enllaç al missatge original mostrant el nom del creador 

del missatge, la data i l'hora del missatge, mentre que l'etiqueta de Bulletin Board 

Code quote simplement cita el missatge en qüestió sense aquesta informació 

addicional. 

• Pots també afegir l'atribut 'author' independentment de la funció Quote, com es 

mostra en la Guia de referència de Codis de sota. 

Editar o esborrar un missatge 

Per a editar un missatge, prem sobre el botó Editar i realitza els teus canvis. Fixa't que la 

majoria dels fòrums és probable que estiguin configurats per a mostrar la data i l'hora de la 

darrera modificació, però el(s) administrador(s) podria(en) també deixar un breu període de 

temps abans que això ocorri. 

Per a esborrar un missatge, prem el botó Esborrar seguit de Acceptar en el missatge 

Esborrar aquest missatge? que apareixerà. Alguns fòrums podrian també permetre't 

eliminar temes o enquestes que hagis creat, encara que els botons per a això es troben 

generalment en la part inferior de la pàgina.  

5.2 Opcions bàsiques de publicació  

 

Figura 7.3.5.2- Pantalla crear nou tema 
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Icono del Menseje 

Aquest menú desplegable permet canviar la icona per defecte de l'assumpte a un que 

concordi amb el propòsit o to del nostre missatge. 

Codi del fòrum (Bulletin Board Code -BBC-)  

El codi del fòrum o Bulletin Board Code, en anglès (i d'aquí l'abreviatura BBC) és l'eina 

essencial per a donar format i canviar l'aparença del teu missatge. Encara que afecta al text 

pla de la mateixa manera que les eines de format de qualsevol processador de textos, el 

camp principal del Missatge no es comporta com una aplicació WYSIWYG (What You See 

It's What You Get), "el que veus és el que obtens", en català), pel que has de previsualizar el 

teu missatge si necessites veure com quedarà una vegada publicat. 

Sota s'adjunta una completa guia de referència del codi del fòrum (BBC). 

Emoticones 

Encara que les emoticones poden ser considerats simplement com un capritx, també juguen 

un important paper a l'hora d'aclarir la paraula escrita de la mateix forma que les inflexions 

orals i/o les expressions facials aclareixen la paraula parlada. Com la majoria dels fórums 

s’inclou una gamma bàsica d'emoticones que poden ser afegits als missatges, prement en 

les icones corresponents o teclejant el codi apropiat. Per descomptat s'inclou l'opció de no 
usar emoticones en aquelles ocasions en les quals no vols teclejar combinacions de 

caràcters que normalment serien mostrades com emoticones. 

Sota s'adjunta una completa guia de referència dels emoticones. 
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5.3 Etiquetes i anidaments (per principiants) 

Abans de llistar els Botons BBC disponibles i la seva funció, vegem com funcionen 

imaginant que volem publicar una part de text en negreta. Encara que pots començar 

prement el botó B (Bold, negreta en català) i teclejant el nostre text entre les etiquetes 

creades, és més pràctic en la majoria de les ocasions escriure primer el text, seleccionar-lo i 

després prémer el botó. Per tant teclejar 'text', seleccionar-lo i prémer el botó 'B' hauria de 

produir '[b]text[/b]', el qual es renderitza com text al publicar-se o previsualizarse (NB Això 

no funciona en Opera, que insereix les etiquetes al final del missatge). Posteriorment 

seleccionant '[b]text[/b]' i polsant el botó I (de Italicized, cursiva, en català) obtindrem 

'[i][b]text[/b][/i]', que no només es renderitza com text al publicar-se o previsualitzar-se sino 

que introdueix a més el concepte d'anidament, que significa que cada nou conjunt 

d'etiquetes en un exemple com aquest han de ser vist com una nova "caixa" que conté tant 

el text original com qualsevol etiqueta ja aplicada a ell. 

Fixa't que les etiquetes BBC també poden ser teclejades i editades directament en lloc de 

prement els botons. 

Opcions addicionals 

Les següents opcions poden aparèixer per defecte en alguns fòrums o estar dintre d'un 

panell desplegable (prova a prémer l'enllaç amb la fletxa que hi ha sota) en uns altres: 

 

 

Figura 7.3.5.4 - Pantalla d’opcions addicianals en la creació d’un nou tema 
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Notificar-me respostes 

Marca notificarme al haber nuevas respuestas per a subscriure't a la notificació per correu 

electrònic d'aquest tema. 

Regressar a aquest tema 

Marca Regresar a este tema per a regressar al tema (en lloc de a l'índex del missatge) 

després de la seva publicació (Nota: També pots establir aquest comportament com una 

preferència en el teu perfil). 

No usar emoticones/smileys 

Marca'l per a evitar que certes combinacions de caràcters en el teu missatge es converteixin 

en emoticones. 

Arxius adjunts 

Si es troba habilitada, aquesta característica et permet adjuntar arxius als teus missatges 

de la mateixa manera que la majoria de clients de correu electrònic. Per a això simplemnte 

has de navegar fins als arxius corresponents que es troben en el teu ordinador abans de 

prémer Publicar. Pots esborrar els teus arxius adjunts o afegir-ne més, editant la teva 

resposta, encara que tingues en compte que: 

• El tipus d'arxius i mida permesos són determinats pel(s) administrador(s) del fòrum. 

• Encara que la majoria dels fòrums estan possiblement configurats per a mostrar les 

imatges adjuntes com part del missatge, no és possible previsualitzar els adjunts, així 

que sempre hauries de navegar i adjuntar els teus arxius just abans de publicar el teu 

missatge. 
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5.5 Guies de referència 

Codi del fòrum SMF (Bulletin Board Code -BBC-) 

Els botons mostrats sota pertanyen al disseny per defecte  i podrien diferir. 

 

 

Figura 7.3.5.5.1 - BBC 
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Figura 7.3.5.5.1 - BBC 
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5.5 Emoticones  

Les emoticones mostrades sota pertanyen al disseny per defecte de i podrien diferir d'un 

fòrum a un altre.  

 

Figura 7.3.5.5.2 - Emoticones 

 

Tingues en compte que no tots el codis d'emoticones es transformaran correctament en 

imatges tret que estiguin precedits d'espai. 

 

 

 

 



 345DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 

6 MISSATGES PRIVATS 

El fórum Periciales en Edificación i Patología de la Construcción  està basat en la 

comunitat i comunicació. I té moltes maneres de comunicar com: publicar en els fòrums, 

missatgeria privada, correu electrònic, ICQ, AIM i YIM. Mentre que aquests mètodes de 

comunicació només estan disponibles als usuaris registrats, el personal del fòrum pot 

permetre als convidats publicar en els fòrums, l'únic que no es permet fer als usuaris no 

registrats és veure la llista d'usuaris i enviar missatges privats als usuaris. 

1. Missatjeria privada  

1. Descripció 

2. Llegir els teus missatges 

2. L'interfície de MP ( o també PM ) 

1. Crear o respondre a un missatge 

6.1 Missatjeria privada 

6.1.1 Descripció 

Mentre que el correu electrònic és una bona manerade comunicar-se directament amb els 

usuaris, també té varies desaventatges pels propòsis del fòrum. S'ha d'obrir un programa de 

correu electrònic per a escriure i enviar el missatge. El destinatari ha d'obrir el seu programa 

de correu i comprovar si en té. El missatge es barrejarà amb altres correus i, de vegades pot 

portar varis minuts o una hora per a que el correu arribi al destinatari. 

Com alternativa al correu, Aquest fòrum ofereix un mètode més ràpid i privat. La missatgeria 

privada en el fòrum proporciona l'entrega instantànea a la bustia privada del destinatari. El 

correu s'envia i rep completament a través de Periciales en Edificación y Patología de la 

Construcción, ni tu ni el destinatari heu d'obrir altres programes o deixar el fòrum. La 

missatgeria privada també ofereix major seguretat al remitent i al destinatari, perquè no es 

revela l'adreça de correu electrònic real de ningún. Els missaatges privats mostren només el 

nom d'ambdues parts. 

Si un destinatari no està en línia, els missatges privats esperen en la bústia d'entrada de MP 

de l'usuari fins el pròxim cop que ingressi i els llegeixi o els esborri. La missatgeria privada 

de SMF és un sistema de correu electrònic autònom molt privat. 

Per accedir als missatges privats cal que cliqueu al menú de misstges de l’esquerra, 

evidentment cal estar registrar i haver indressat a la conta. 
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Figura 7.3.6.1.1 – Informació usuari 

6.1.2 Llegir els teus missatges 

Per a llegir els missatges privats necessites estar Identificat. Llavors apareix alguna cosa 

com 'Hola, [nom d'usuari], tens x missatges, x són nous' al costat del logotip superior de la 

página.  

 

Figura 7.3.6.1.2 – información usuari 2 

6.2 L'interfície de MP ( o també PM ) 

L'interfície de MP ( o PM ) és similar en funcionament a l'índex de missatges. Només es 

mostra la bústia d'entrada, degut a que la bústia de sortida funciona de la mateixa manera:  

 

Figura 7.3.6.2 – Interfície dels MP 



 347DICTÀMENS PERICIALS EN EDIFICACIÓ 

• Alguns fòrums mostren una estructura de navegació en la part superior, en mode 

horitzontal per a estalviar espai. 

• El botó Esborrar esborra tots els missatges en la bústia d'entrada (o de la bústia de 

sortida, si està oberta). Només s'esborren els seleccionats. També pot Esborrar tots 

utilitzant el botó esborrar tots en la part superior. 

• El botó Enviats porta a la bústia de sortida on, obviament aquest es convertirà en el 

botó Bústia d'Entrada. 

• El botó Nou Missatge permet començar un nou missatge, el que és molt similar a 

Començar Nou Tema però afegeix els camps 'Per a:' i 'Cco:' (amb còpia oculta) i la 

opcio per a guardar còpia en la bústia de sortida. 

• El botó Actualitzar comproba, actualitzant la pàgina, si hi ha nous missatges. 

• La Data, Assumpte, i Per a permet ordenar les columnes per aquests paràmetres 

(amb Data també canvia entre orden descendent i ascendent com indica la fletxa 

petita). 

• L'Assumpte del Missatge et porta al principi del missatge. 

• Els nombre de pàgina enllacen amb la resta de pàgines del tema si fos el cas. 

6.2.1 Crear o respondre a un missatge 

Hi ha diferents camins per a crear un missatge privat, però tots requereixen estar Identificat: 

• Pots seguir l'enllaç que diu: 'Hola, [nom d'usuari], tens x missatges, x són nous', i 

polsar en el botó Nou Missatge en la bústia d'entrada. 

• Pots polsar en un altre nom d'usuari i seguir l'enllaç Enviar un missatge privat a 
aquest usuari des del seu perfil. 

• Pots començar un nou missatge directament polsant la icona IM activat/desactivat 
des de la informació d'usuari que acompanya a tots els seus missatges. 

• Pots començar un nou missatge directament polsant la icona MP ( o PM ) 
activat/desactivat del Estat Actual en el seu perfil. (Aquesta icona sobint es repiteix 

en la informació d'usuari com s'ha explicat anteriorment). 

• Respondre a un missatge, és molt similar a Respondre a un Tema. 
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