COL·LEGIAT DE TORN
Hi ha ciutadans, societats mercantils i industrials, i administracions públiques que demanen al Col·legi la
designació d’un Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per a encomanar-li un determinat treball
professional. Per a organitzar la seva designació, el Consell del Col·legi va aprovar la Normativa de torn
d’adjudicació de treballs professionals que estableix la figura de Col·legiat de torn.
Aquest col·legiat és qui, complint els requisits establerts a l’apartat 2.2 d’aquesta Norma, sol·licita la
inscripció a la llista de torn d’adjudicació de treballs professionals.

PERIT JUDICIAL
Per altra banda, de conformitat amb el que estableix la Llei Estatal 1/2000, d’Enjudiciament Civil (arts.
341 i ss) i l’article 3 de la Disposició Addicional de l’Ordre de la Generalitat de Catalunya JUS/419/2009,
de 17 de desembre, cada any, a mitjans de desembre, els Tribunals de Justícia sol·liciten als diferents
Col·legis Professionals la tramesa d’una llista de col·legiats disposats a actuar com a perits davant els
òrgans judicials.
El perit judicial és un professional expert en una matèria determinada que il·lustra al jutge sobre aquesta
matèria en la qual ell no és expert. En ocasions s’han de tractar temes tècnics altament complexos i
difícils d’avaluar, que han de ser exposats amb gran claredat, ja que el dictamen i la intervenció del perit
judicial acostuma a ser clau per al veredicte final que emet el Jutge.
El perit judicial, a més d’ésser un tècnic altament qualificat, ha de tenir certa base de coneixements
legals, en conseqüència és important que els enginyers tècnics d’obres públiques que actuen com a
perits judicials ho facin de forma eficaç, no tan sols per la satisfacció personal que comporta, sinó també
per la bona imatge professional del nostre col·lectiu davant dels magistrats i del Sistema Judicial en
general.
En el camp de l’enginyeria civil, ateses les competències que tenim tant a obra pública, així com en
matèria de trànsit i accidentalitat, la demanda de treball com a perit judicial pot ser molt gran. A més a
més, aquesta feina es pot compaginar perfectament amb altres dedicacions professionals.
Per a figurar en aquesta llista els col·legiats hauran de:
 Complir els requisits que estableix l’article 340 de la Llei 1/2000, “los peritos han de tener el
título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a su naturaleza. Si se trata de
materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, han de ser nombrados
entre personas entendidas en estas materias”
 Delimitar i definir els treballs en què sou especialistes.
 Fer constar l’àmbit territorial de la seva actuació: els partits judicials on voleu actuar com a
perit judicial.
 Saber que un cop s’ha estat escollit com a perit judicial pel Tribunal, s’haurà d’acceptar el
càrrec, llevat d’una renúncia per a causa molt justificada.
Els partits judicials de Catalunya són:
Província de Barcelona:
Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet del
Vallès, Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, S. Boi de Llobregat, S. Feliu de Llobregat, Sta. Coloma
Gramanet, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú.
Província de Girona:
Bisbal d’Empordà, Blanes, Figueres, Girona, Olot, Puigcerdà, Ripoll, S. Feliu de Guíxols, Sta. Coloma de
Farners.
Província de Lleida:
Balaguer, Cervera, Lleida, Seu d’Urgell, Solsona, Tremp, Vielha e Mijaran.
Província de Tarragona:
Amposta, Falset, Gandesa, Reus, Tarragona, Tortosa, Valls, Vendrell.

PERIT JUDICIAL ORDRE JUS/419/2009
Són peritatges realitzats davant dels òrgans judicials amb seu a Catalunya, el cost dels quals pugui
correspondre assumir al Departament de Justícia i que hagin estat acordats en aquells procediments
judicials en que s’hagi reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.
Àmbits d’actuació són les Gerències i Serveis Territorials del Departament de Justícia (Barcelona ciutat,
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona nord, Barcelona sud, Girona,
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre). La taula de preus d’honoraris pericials segons l’objecte del
dictamen consta a l’Ordre JUS/419/2009 publicada al DOGC núm. 5474 de 30/9/2009.

PERITS TERCERS
Finalment i d’acord amb l’article 57 de la Llei General Tributària, Llei 58/2003 de 17 de desembre, el
Delegat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària demana, cada gener, la tramesa d’una llista de
col·legiats disposats a actuar en tots aquells procediments contradictoris que es suscitin dins de l’àmbit
de la seva Delegació.
Un perit tercer pot valorar béns o drets que per la seva naturalesa corresponguin a la matèria en la qual
ell és expert. Es precisa la seva intervenció quan la taxació feta pel perit de l’Administració sobre el valor
de les rendes, productes, béns i altres elements del fet imposable, excedeix dels límits indicats a l’article
135 de l’esmentada Llei, de la taxació pericial contradictòria promoguda pel subjecte passiu.
Per a figurar en aquesta llista els col·legiats hauran de:
 Delimitar i definir els treballs en els quals són especialistes.
 Fer constar l’àmbit territorial de la seva actuació. Delegacions provincials on vulguin actuar
com a perits tercers.
 Saber que un cop hagi estat escollit com a perit tercer haurà d’acceptar el càrrec, llevat
d’una renúncia per causa justificada.

