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Cap prova pericial a instància pròpia
sense conèixer el seu resultat



Quina és la funció de l’advocat en l’àmbit
de la prova pericial?



Art 336 LEC: Obligació de les parts d’aportar les 
proves pericials al procés (mitjançant un perit
designat per elles –o per l’advocat, procurador, etc)



• L’advocat ha de saber com cal provar una determinada 
qüestió técnica que sigui necessària o convenient per a 
la defensa del client (art. 336.1 LEC)

• L’advocat ha d’escollir el tipus de prova pericial 
(especialitat) que caldrà desenvolupar

• L’advocat ha d’escollir el perit que desenvoluparà la 
prova

• L’advocat ha de fer que la nostra prova pericial desplegui
tota la seva eficàcia establint una estratègia probatòria



L’ADVOCAT HA DE DIRIGIR EL PROCÉS 
D’ELABORACIÓ DE LA PROVA PERICIAL (controlar, 

definir, acotar –reduïr o ampliar- coordinar, 
participar, supervisar, suggerir, destacar, depurar, 

etc…) des del seu inici fins el seu acabament



L’ADVOCAT com actor imprescindible en 
tot el procés d’elaboració de la prova pericial



La Probàtica: 
Respon a la pregunta “Com es prova …?”



Bases de la relació entre l’advocat i el perit

• Col·laboració estreta

• Assessorament tècnic
(important!!)

• Respecte mutu



Criteris per escollir un perit (1):

1. Identificar l’especialitat adient al cas. 
Subespecialitats.

Exemple d’especialitats pericials judicials: 

https://www.courdecassation.fr/IMG///20161004_liste_
experts_nationale_cour-de-cassation.pdf



Criteris per escollir un perit (2):

2. Exigir, si s’escau, la titulació
oficial del perit (340 LEC). 
Problemes.



Criteris per escollir un perit (3):

3. Cal col·legiació del perit? … o 
només cal la seva titulació? STS 
(S3ª) 26-7-2012



4. En actiu en l’exercici professional de 
la seva especialitat

5. Experiència en l’àmbit forense

6. No incòrrer en motius de rebuig (tacha) 
(art. 343 LEC i en especial art. 343.5è 
LEC)

Criteris per escollir un perit (4-5-6):



7. Capacitat d’interactuar
perit/advocat. Perit amb
nocions jurídiques bàsiques

Criteris per escollir un perit (7):



8. Bones aptituds orals i escrites

Criteris per escollir un perit (8):



9. Costos del servei pericial. Quins criteris de 
fixació d’honoraris ha de tenir el perit? La 
quantia del procediment ha de ser un 
criteri per a la fixació dels honoraris del 
perit? El perit pot cobrar més que 
l’advocat? Bestreta? 

Criteris per escollir un perit (i 9):



Facilitar al perit l’accés al bé a peritar (examen 
directe per part del perit)

Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:



No imposar al perit criteris ni conclusions. Evitar 
dictàmens “al dictat” de l’advocat.

Atendre les necessitats del perit (documentació
requerida, bestreta, etc).

Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:



Destacar en tot moment les aptituds del nostre perit: 
capacitació, coneixements, formació, experiència (CV) 
(min. 41:00)

https://www.youtube.com/watch?v=ZobBLqVwSDA

Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:



Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:

Que les dades objecte del dictamen siguin valorades
i comprovades directament pel perit (Evitar 
respondre: “Me lo ha dicho la parte”)



Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:

Evitar fer consideracions jurídiques en el dictamen
pericial (de qualsevol especialitat). Peculiaritats.

(STS 222/2015 de 29 d’abril: els dictàmens jurídics no
tenen carácter probatori)



Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:

- Que l’estudi pericial s’aproximi en el temps als fets
(ex: causes d’un incendi)

- Evitar introduïr fets a través del dictamen que 
haurien d’estar indicats en la Demanda o 
contestació.

- Preparar bé la intervenció oral del perit.



• LEC i LECRIM

• Normalització (AENOR i CEN)

Assegurar-se una correcta realització del 
dictamen escrit

Com treure el màxim profit de la intervenció
del nostre perit:



• Dades del perit
• Antecedents
• Objecte del dictamen (“Que el perito indique si … “)
• Descripció concreta de la cosa a peritar
• Observacions i reserves
• Metodologia i bases tècniques aplicables
• Realitzacions pericials (desenvolupament del dictamen)
• Instrumental utilitzat
• Conclusió
• Data del dictamen
• Signatura del dictamen
• Annexes
• Declaració d’objectivitat de l’art. 335.2 LEC.

Quines parts hauria de tenir un bon 
dictamen pericial:



La conclusió d’un dictamen hauria de 
ser (regla de les 5 “C”):

• Correcta
• Completa

• Clara

• Concisa

• Congruent



Perit de part (336 LEC) vs. Perit de designa 
judicial (339 LEC). (39:50)



No sobrevalorar un dictamen d’un perit de designa
judicial o un dictamen fet per perits d’organismes
públics, en perjudici d’un perit de designa privada.



Nul·la aplicació de l’art. 339.4rt LEC: designa
consensuada entre les parts del perit o
l’entitat que ha d’emetre el dictamen.



Com contradir un dictamen pericial



Com contradir un dictamen pericial

• Amb la presentació d’un informe per les parts i en 
els diferents moments processals que la LEC permet

• Utilitzant la intervenció dels perits en l’acte de judici
oral o vista (347 LEC)



La prova pericial no es basa només en l’emissió
escrita de l’informe, sinó també en la intervenció
del perit en la vista oral, amb les explicacions i 
respostes a les preguntes de les parts i del jutge



Art. 346 y 347 LEC.

No es necessària ni obligatòria l’assistència del perit al 
judici oral encara que sí es possible, fent-la dependre 
de la sol·licitud de les parts (SAP Navarra 2 abril 2007)

Un dictamen pericial pot tenir eficàcia probatòria
sense que el perit hagi comparegut a la Vista

La ratificació és un tràmit de confirmació del
criteri tècnic emès pel perit en el seu
dictamen escrit i no és el requisit formal que
imposava la LEC 1881.



- Criticar i/o contradir el dictamen del perit de la part contrària
(o del perit judicial)

- “Enfrontar-se” al perit que ha realitzat el dictamen de la part
contrària (o al perit judicial). Com?

- Concepte de “contraperitatge”. “Peritatge del peritatge contrari”

Art. 347.1.5º LEC: “Crítica del dictamen de que se trate por el 
perito de la parte contraria”:

Funció de l’advocat en l’actuació dels perits durant el judici o vista 
(INTERVENCIÓ ORAL)



• 347 LEC: Fins a 9 diferents tipus d’intervenció del 
perit en la Vista o Judici oral.

• Dinàmica general del perit durant la Vista Oral:

Respondre a les preguntes que formulin les parts i les 
del jutge.

• ¿Quins són aquests 9 tipus d’intervencions orals del 
perit?



1- Exposar el dictamen escrit, pero només quan sigui
necessari relacionar-lo amb altres documents que es poden
haver presentat posteriorment, i que sigui necessari que el
perit els valori.

¿És possible la simple exposició del dictamen, sense més? 

¿Existeix la “mera” ratificació del dictamen?



2- Explicar aspectes propis o connexos al dictamen pericial:

a) Aquells que no es considerin suficientment expressius als
efectes de prova (clars, concrets, concloents, categòrics)

b) Els que tinguin a veure amb el procés d’elaboració (mètode, 
premises, conclusions, etc).

c) Els que puguin tenir una certa relació amb l’elaboració del 
dictamen per part del perit. 



3- Explicar qüestions relacionades amb el perit que ha elaborat el 
dictamen:

- Aspectes del seu currículum, de la seva trajectòria i/o de la seva
experiència en general, o en un determinat camp de la seva
especialitat. (Ex: preguntes orientades a saber si un perito 
arquitecte és especialista en estructures)

- La relació del perit amb les parts (“tachas” 344 LEC).



4- Ampliar del seu dictamen a altres punts connexos, pel cas 
que es pugui realitzat una ampliació en el mateix acte de la 
Vista. Dificultat.

5- Conèixer l’opinió del perit sobre la possibilitat i utilitat de 
l’ampliació que se sol·licita, i el termini per a portar-la a 
terme.



6- Modificar el seu dictamen davant qualsevol tipus
d’error comès en el seu dictamen escrit:

- Si el perit se n’adona que ha comès un error en el seu
dictamen escrit, ha de manifestar-lo i enmendar-ho
durant la Vista.

- Conseqüències.



7- Criticar i/o contradir el dictamen del perit de la part
contrària (o del perit judicial).

8- “Enfrontar-se” al perit que ha realitzat el dictamen de 
la part contrària (o al perit judicial). ¿Com?

Especial menció a l’art. 347.1.5º LEC: “Crítica del dictamen 
de que se trate por el perito de la parte contraria”:



Concepte de “contraperitatge”. 

Nova idea de “Peritatge del peritatge contrari”



9- Fora de l’art. 347 LEC: Col·laborar: el perit ha d’assessorar a 
l’advocat en l’aspecte tècnic del procediment, i el pot ajudar a 
formular les preguntes als perits contraris durant la Vista Oral

Nova figura del perit com assessor de l’advocat
en l’aspecte tècnic del procediment.

Pot ser un perit que no intervengui en el procés.



Práctica conjunta dels diferents dictàmens durant la 
Vista Oral.

¿És possible?

I a la pràctica, ¿com es desenvolupa?

Diversitat de situacions sobre la pràctica pericial 
conjunta.



Importància de la funció del jutge a l’hora de dirigir 
l’acte de declaració dels perits durant la Vista



Intervenció dels perits durant la Vista per
videoconferència



Importància de la funció del jutge a l’hora de dirigir 
l’acte de declaració dels perits durant la Vista



Afavorir l’exposició del dictamen pericial a través dels Mitjans 
tècnics que es poden utilizar davant el Tribunal (art. 336.2 LEC)


