PERICIAL JUDICIAL
Designació judicial de pèrits
Cada any, durant el mes de desembre, es demana als diferents col·legis professionals
l’enviament d’un llistat de col·legiats o associats disposats a actuar com a pèrits. La
primera designació de cada llista s’efectuarà per sorteig i a partir d’aquesta s’efectuaran
les següents designacions per ordre correlatiu.
Assignació del pèrit designat, acceptació i nomenament. Provisió de fons.
Un cop designat el pèrit titular, se li comunicarà indicant-li que té un termini de cinc dies,
per acceptar o renunciar a la designació. Si ho accepta, s’efectuarà el nomenament i el
pèrit haurà de manifestar sota jurament o promesa que dirà la veritat, que actuarà amb la
major brevetat possible, prenent en consideració tant el que pugui afavorir o el que pugui
causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en las quals
pot incórrer si incompleix el seu deure com a pèrit.
Si el pèrit designat argumenta justa causa que l’impedeixi l’acceptació, i el tribunal ho
considera suficient, serà substituït pel següent de la llista, i així successivament, fins que
es pugui efectuar el nomenament.
D’acord amb l’article 342.3 de la Llei d’Enjudiciament Civil, en el moment d’anar al jutjat
per acceptar el nomenament, el pèrit designat podrà sol·licitar la provisió de fons que
consideri necessària (que serà a compte de la liquidació final), així com que es requereixi
a les parts sol·licitants del peritatge perquè en el termini de 5 dies com a màxim ingressin
al Compte de Dipòsits i Consignacions judicials del tribunal la quantitat sol·licitada o la
que el tribunal, mitjançant providència, determini com a requisit previ per a l’inici del
treball per part del pèrit, sempre que les parts que hagin demanat la prova pericial, no
tinguin dret a assistència jurídica gratuïta.
Una vegada abonada la provisió de fons, el pèrit farà el dictamen que haurà d’emetre
davant del jutjat abans de la celebració del judici i, en aquest moment, lliurarà la factura
dels seus honoraris directament a la part o parts que hagin sol·licitat la pericial. Per tant,
la provisió de fons inicial haurà de desglossar-se en tantes factures com parts hagin
sol·licitat la pericial judicial i afegir el corresponent IVA.
Seria convenient sol·licitar una provisió de fons que cobreixi el total dels honoraris per la
redacció, emissió del dictamen i l’assistència al judici, i així no tenir que emetre una
factura d’import superior. Perquè si la part o parts que han sol·licitat la pericial no
l’abonen, el pèrit haurà d’esperar a la pràctica de la taxació de costes per a la seva
inclusió i esperar que el condemnat a pagament l’aboni, amb el risc que si aquest es
declara insolvent tindrà com a conseqüència el impagament de la resta d’honoraris.
Si les parts que sol·licitin la pericial no han dipositat la quantitat establerta com a provisió
de fons en el termini de 5 dies, el pèrit haurà de presentar un escrit davant el jutjat
informant que, d’acord amb l’article 342.3 de Llei d’Enjudiciament Civil, el pèrit s’eximeix
d’emetre dictamen i renuncia al seu nomenament i, en conseqüència, resta alliberat de
qualsevol responsabilitat

