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1.- ANTECEDENTS 

Seguint el seu programa de millora contínua i recerca de l’excel·lència La Junta de Govern del 
COEIC i la Junta Directiva de l’AEIC van aprovar l’any 2008 el Reglament de Pèrits Judicials i 
Forenses del COEIC, amb l’objectiu de perfeccionar el sistema per aportar uns Llistats 
d’enginyers amb preparació específica reconeguda en l’àmbit de l’activitat pericial i disposats a 
realitzar les actuacions per a les que eren requerits per part de l’Administració de Justícia o 
altres Organismes oficials.  

L’any 2011, la Junta de Govern del COEIC va aprovar obrir un termini per a la revisió del 
Reglament per estudiar la seva possible contradicció amb la normativa reguladora de la 
competència i, en el menester, entendre que dit Reglament quedava en suspens i informar-ne 
als col·legiats i al públic en general. A partir d’aquell moment, ja no era obligatòria acreditar 
coneixements i experiència però es feia constar aquesta situació en les llistes. 

El maig del 2015 la Junta de Govern del COEIC va aprovar endegar un procés de revisió 
general del Reglament de Pèrits Judicials i Forenses, que mentrestant esdevindrà procediment 
de gestió, amb la finalitat de major obertura del llistat a totes les persones col·legiades o 
associades que ho sol·licitin. En aquest llistat es faran constar els mèrits acreditats o que no 
s’acredita coneixements ni experiència.  

Aquest procediment d’inscripció a les llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC es farà 
servir mentre no s’acabi de consolidar la línia de treball amb AQPE per poder oferir a tots els 
enginyers que es dediquin a l’àmbit de l’activitat pericial el certificat PEQ (Enginyer Professional 
Qualificat) de l’AQPE. 
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2.- PROPÒSIT DEL PROCEDIMENT 

És voluntat del COEIC seguir col·laborant amb l’Administració de Justícia i altres Organismes 
oficials en el millor exercici de les tasques que tenen legalment encomanades, i amb aquesta 
finalitat es crea el procediment d’inscripció a les llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC 
dels enginyers amb preparació específica reconeguda en l’àmbit de l’activitat pericial i que 
estiguin disposats a realitzar les actuacions per a les que siguin requerit per part de 
l’Administració de Justícia o altres Organismes oficials, basat en l’antic Reglament de Pèrits 
Judicials i Forenses del COEIC. 

3.- MARC LEGAL 

El COEIC envia regularment cada any una llista de col·legiats o associats disposats a actuar 
com a pèrits, d’acord amb l’Art. 3411 de la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil que estableix el procediment per la designació 
judicial de pèrits. 

En compliment del disposat als Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, pel 
millor reconeixement dels enginyers en les seves funcions com a pèrits judicials davant 
l’Administració de Justícia o d’altres Organismes oficials es dicta el present Procediment 
d’inscripció a les llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC, basat en l’antic Reglament 
dels Enginyers Pèrits Judicials i Forenses del COEIC. 

Aquest Procediment té com a objectiu establir els requisits, obligacions i compromisos que 
hauran de complir els enginyers que desitgin formar part de les Llistes de Pèrits Judicials que 
sol·licita l’Administració de Justícia o altres Organismes oficials. 

El present Procediment serà gestionat per l’Àrea de Coneixement del COEIC, que informarà 
periòdicament la Comissió d’Acció Professional.  

4.- REQUISITS DELS ENGINYERS PÈRITS JUDICIALS I FORENSES 

1. Per poder inscriure’s en la relació d’enginyers designats com a pèrits a les llistes facilitades 
anualment pel COEIC a l’Administració de Justícia o altres Organismes oficials, cal que 
l’enginyer acompleixi els següents requisits:  

a) Amb caràcter general:  

- Ser enginyer o màster2 col·legiat/associat, al corrent de les seves 
obligacions amb el Col·legi/Associació. 

                                                      
1 Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. Article 341. Procediment per a la designació judicial del perit. (1) 
En el mes de gener de cada any s’ha de sol·licitar als diferents col·legis professionals o, si no n’hi ha, a entitats 
anàlogues, així com a les acadèmies i les institucions culturals i científiques a què es refereix l’apartat segon de l’article 
anterior, l’enviament d’una llista de col·legiats o associats disposats a actuar com a perits. La primera designació de 
cada llista s’efectua per sorteig, en presència del secretari judicial, i a partir d’aquesta s’efectuen les designacions 
següents per ordre correlatiu. 
2  Títol universitari d’acord amb les noves directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (Procés de Bolonya). 
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- No haver estat objecte de sanció disciplinaria, llevat del cas que 
aquesta hagi estat cancel·lada. 

b) Amb caràcter específic3 (voluntari): 

- Acreditar els seus coneixements. Aquest extrem podrà ser acreditat 
mitjançant l’aportació de diplomes i/o certificats d’aprofitament de 
cursos de formació en matèries relacionades amb l’activitat pericial 
(impartits pel COEIC o per altres entitats de reconegut prestigi). 

- Acreditar la seva experiència. Aquest extrem podrà acreditar-se 
mitjançant l’aportació dels treballs realitzats relacionats amb l’activitat 
pericial. 

  

2. Tots els enginyers que reuneixin els requisits generals podran formar part del llistat. En el 
llistat es farà constar també els enginyers que de manera voluntària reuneixin els requisits 
específics, sempre que obtinguin una puntuació mínima de 40 punts (amb un mínim de 20 
punts en cadascun dels apartats específics) segons els barems especificats al punt 3 
d’aquest Procediment. Mitjançant el Registre d’avaluació d’expedient (Annex 7) el COEIC 
anotarà les puntuacions. 

 

3. Preparació específica 

a) Acreditació de coneixements: 

- Pel títol de Doctor, o per cada màster o cada grau universitari 
addicional, 25 punts. 

- Per cada post-grau universitari, 20 punts. 

- Per cada diploma i/o certificat d’aprofitament de cursos de formació 
en matèries relacionades amb l’activitat pericial, impartits pel COEIC 
o per altres entitats de reconegut prestigi, a raó de: 

• 2 punts per cursos fins a 3 hores lectives. 
• 4 punts per cursos d’entre 4 i 9 hores lectives. 
• 8 punts per cursos d’entre 10 i 19 hores lectives. 
• 14 punts per cursos de més de 20 hores lectives. 

fins a un màxim de 25 punts. 

- En funció de la impartició de cursos, participació en conferències o 
jornades i matèries semblants, fins a un màxim de 5 punts. 

 

 

 

                                                      
3  Es farà constar explícitament a la llista els enginyers que acreditin experiència i coneixements  
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b) Acreditació de l’experiència: 

- Per cada dictamen emès com a pèrit designat per un Tribunal, 
Peritatge de Part, o com a expert designat per l’ Administració 
Pública, 4 punts. 

- Per cada dictamen pericial en casos resolts extrajudicialment, 2 
punts. 

- Per acreditar la realització de pràctiques durant almenys un (1) any 
amb enginyers pèrits judicials que estiguin o hagin estat inscrits a 
les llistes col·legials d’enginyers pèrits judicials elaborades d’acord 
amb el present procediment, 20 punts (veure 9.c). 

- Per cada dictamen realitzat com a membre del Tribunal Arbitral 
Tècnic de Catalunya (TATC), 4 punts. 

- En funció de la participació en treballs d’investigació, publicació 
d’articles especialitzats, i matèries semblants, fins a un màxim de 5 
punts. 

 

4. Disponibilitat. Opcionalment es podrà indicar (mitjançant la declaració responsable de 
l’Annex 3) que l’enginyer dedica més de 2/3 de la seva dedicació professional actual a 
l’activitat pericial.  

5. Procediment per a la inscripció 

L’enginyer interessat en inscriure’s a les Llistes d’enginyers pèrits judicials haurà de presentar 
la sol·licitud utilitzant el model normalitzat (veure Annex 2), adreçada a l’Àrea de Coneixement 
del COEIC. En el cas de sol·licitar la inscripció amb acreditació de coneixements i experiència 
s’hauran d’adjuntar els documents acreditatius del que s’especifica a l’apartat 3.  

El COEIC resoldrà la sol·licitud en el termini màxim d’un (1) mes a partir de la data de 
presentació. 

Una vegada sigui acceptada la inscripció a les Llistes d’enginyers pèrits judicials i forenses 
s’hauran d’escollir en el formulari específic (veure Annex 4) les especialitats judicials i l’àmbit 
geogràfic d’actuació als quals vulgui optar d’entre els que siguin requerits per l’Administració de 
Justícia. 

 

6. Obligacions i compromisos dels enginyers inscrits. 

Els enginyers inscrits en la relació d’enginyers que regula aquest Procediment, es 
comprometen a observar les normes següents:  

a) Realitzar amb diligència les actuacions per a les que siguin requerits per part 
de l’Administració de Justícia o altres Organismes oficials. 

b) Adquirir el compromís d’acceptar els nomenaments que facin l’Administració de 
Justícia o altres Organismes oficials, excepte si es donen circumstàncies que 
ho justifiquin. 
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c) Adquirir el compromís de comunicar al COEIC, i en el seu cas a l’Administració 
de Justícia o altres Organismes oficials al que estiguin assignats, els canvis de 
domicili, telèfon, fax, adreça electrònica i altres mitjans de localització. 

d) Comunicar al COEIC, l’Administració de Justícia o altres Organismes oficials 
amb antelació suficient qualsevol circumstància que l’impedeixi desenvolupar 
de manera correcta una actuació concreta relacionada en un nomenament. 

e) Emetre amb diligència els informes, dictàmens, taxacions o altres activitats 
professionals relacionades amb els encàrrecs realitzats per a l’Administració de 
Justícia o altres Organismes oficials, així com defensar-los amb claredat 
suficient en els organismes en què sigui necessari, si així fos requerit per totes 
les persones interessades. 

f) Informar al COEIC dels peritatges requerits als enginyers en les actuacions 
encarregades per l’Administració de Justícia o altres Organismes oficials i 
voluntàriament sotmetre a control col·legial la documentació corresponent 
(mitjançant Certificat d’Actuació Professional (CAP) o, en el seu defecte, Visat 
voluntari, si el client el demana). 

g) Tenir coneixement de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil i les 
seves successives modificacions (l’Annex 1 fa un recull dels articles més 
destacats, com a complement d’aquest Procediment).  

h) Mantenir una formació continuada d’actualització de coneixements relacionats 
amb l’activitat pericial (i.e., assistència a cursos, jornades, conferències). 

i) Tutoritzar els treballs relacionats amb l’activitat pericial als enginyers designats 
pel COEIC que estiguin interessants en inscriure’s a les llistes col·legials 
d’enginyers pèrits judicials i forenses amb acreditació de coneixements i 
experiència, però no acreditin experiència suficient, d’acord amb els criteris 
recollits a l’apartat 3.b). 

 

7. Renúncia.  

L’enginyer podrà sol·licitar la seva baixa utilitzant el formulari de baixa (veure Annex 8) en la 
relació d’enginyers pèrits judicials del COEIC en qualsevol moment, sempre que actuï de bona 
fe i finalitzi els encàrrecs pericials que ja tingui encomanats. 

 

8. Baixa de la llista. 

Serà motiu de baixa de les llistes de pèrits: 

a) A petició pròpia. 

b) Per incapacitació o inhabilitació per exercir la professió d’enginyer. 

c) Per modificació de les circumstàncies que van motivar la incorporació. 

d) Per renúncia injustificada i reincident a acceptar un nomenament. La primera 
vegada es farà un advertiment, i la segona vegada s’acordarà la baixa, que 
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serà definitiva fins la propera renovació de les llistes, però no inferior a un 
període de dos (2) anys. 

 

9. Per la seva banda, el COEIC s’obliga a: 

a) Donar suport a la difusió de les llistes. 

b) Fer un seguiment del funcionament de les llistes. 

c) Assignar un tutor per a la orientació i seguiment de les pràctiques pericials 
judicials que permetin l’ingrés a les Llistes d’enginyers pèrits judicials i forenses 
acreditant coneixements i experiència a qui ho demani. Veure Annexos 5 i 6. 

d) Organitzar cursos de formació i reciclatge, oberts a tots els col·legiats, per 
facilitar el seu accés a les llistes. 

e) Mantenir actualitzades les llistes d’enginyers pèrits judicials, segons el marc 
d’aquest Procediment. 

 

10. Qualsevol aspecte que no estigui regulat en aquest Procediment quedarà subjecte a la 
decisió de la Comissió d’Acció Professional. 
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ANNEX 1. RECULL D’ARTICLES DE LA LLEI 1/2000, DE 7 DE GENER, 
D’ENJUDICIAMENT CIVIL 
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Article 335. Objecte i finalitat del dictamen de perits. 

(2) En emetre el dictamen, el perit ha de manifestar, sota jurament o promesa de dir la veritat, 
que ha actuat i, si s’escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en 
consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a 
qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu 
deure com a perit. 

(3) Llevat d’acord en contra de les parts, no es pot sol·licitar dictamen a un perit que hagi 
intervingut en una mediació o arbitratge relacionats amb el mateix afer. 

[L'apartat 3 d'aquest article ha estat afegit pel Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en 
afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18783. Suplement en llengua catalana al 
núm. 56 6-3-2012)] 

 

Article 124. Àmbit de la recusació dels perits. 

(3) A part de les causes de recusació que preveu la Llei orgànica del poder judicial, són causes 
de recusació dels perits: 

1. Que hagin emès anteriorment sobre el mateix afer un dictamen contrari a la part 
recusant, ja sigui dins o fora del procés. 

2. Que hagin prestat serveis com a perit al litigant contrari o que en siguin dependents o 
socis. 

3. Que hagin tingut participació en una societat, un establiment o una empresa que sigui 
part del procés. 

 

Article 343. Rebuigs dels perits. Temps i forma dels rebuigs. 

(1) Només poden ser objecte de recusació els perits designats judicialment. En canvi, els perits 
no recusables poden ser objecte de rebuig quan concorri en ells alguna 

de les circumstàncies següents: 

1. Ser cònjuge o parent per consanguinitat o afinitat, dins el quart grau civil d’una de les 
parts o dels seus advocats o procuradors. 

2. Tenir interès directe o indirecte en l’afer o en un altre de semblant. 
3. Estar o haver estat en situació de dependència o de comunitat o contraposició 

d’interessos amb alguna de les parts o amb els seus advocats o procuradors. 
4. Amistat íntima o enemistat amb qualsevol de les parts o els seus procuradors o 

advocats. 
5. Qualsevol altra circumstància, degudament acreditada, que els faci desmerèixer en el 

concepte professional. 
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Article 342. Crida al perit designat, acceptació i nomenament. Provisió de fons. 

(2) Si el perit designat addueix una causa justa que li impedeix l’acceptació, i el Secretari 
judicial la considera suficient, ha de ser substituït pel següent de la llista, i així successivament, 
fins que es pugui fer el nomenament. 

[Es modifica per l’art. 15.162 de la Llei 13/2009, de 3 de novembre. Ref. BOE-A-2009-17493] 

 

Article 345. Operacions pericials i possible intervenció de les parts. 

(1) Quan l’emissió del dictamen requereixi algun reconeixement de llocs, objectes o persones o 
dur a terme operacions anàlogues, les parts i els seus defensors ho poden presenciar, si amb 
això no s’impedeix o es destorba la feina del perit i es pot garantir l’encert i la imparcialitat del 
dictamen. 

(2) Si alguna de les parts sol·licita de ser present en les operacions pericials de l’apartat 
anterior, el tribunal ha de decidir el que sigui procedent i, en cas d’admetre’n la presència, ha 
d’ordenar al perit que avisi directament les parts, amb una antelació de quaranta-vuit hores com 
a mínim, del dia, l’hora i el lloc en què s’han de dur a terme les operacions.
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ANNEX 2. FULL D’INSCRIPCIÓ A LES LLISTES D’ENGINYERS PÈRITS JUDICIALS I    
FORENSES DEL COEIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les dades personals que es cedeixen en aquest document s’incorporen a un fitxer propietat de l’Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya i del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana número 39, de la ciutat de Barcelona, 
amb la finalitat principal de facilitar la gestió administrativa i d’informació al titular, relativa als peritatges judicials i actuacions, jornades, 
ponències, etc. relacionades amb aquesta activitat. El titular de les dades personals autoritza al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya i a l’Associació d’Enginyers Industrials a la comunicació de les seves dades als òrgans de l’administració de justícia, als 
òrgans de l’administració pública catalana i estatal amb seu a Catalunya i a organismes oficials, persones privades o tribunals arbitrals 
que puguin requerir de peritatges tècnics. En qualsevol moment l’afectat pot exercitar els seu dret d’oposició, accés, rectificació i 
cancel·lació de les seves dades personals adreçant un correu a la responsable del tractament, lopd@eic.cat indicant en l’assumpte 
PROTECCIO DE DADES. 

 
ENGINYER PÈRIT JUDICIAL I FORENSE DEL COEIC 
 
Inscripció 
Dades col·legiat/associat  

Nom i Cognoms: 

Núm. col·legiat/associat: Telèfon de contacte: Fax: 

Adreça electrònica: 

Adreça: C.P.: Localitat: 
 
SOL·LICITO formar part de la relació d’enginyers designats com a pèrits a les llistes facilitades 
anualment pel COEIC a l’Administració de Justícia o altres Organismes Oficials.  
 
  Acreditant coneixements i experiència  Sense acreditar coneixements i experiència 
 
 
ADJUNTO fotocòpia dels següents documents acreditatius (1): 
 
Acreditació de coneixements (2): 

 Títol de doctor / màster / altre títol o grau universitari. 
 Postgrau universitari. 
 Curs de formació. 
 Impartició de cursos, conferències o jornades. 

 
Acreditació d’experiència: 

 Dictamen emès com a pèrit designat per un Tribunal, Peritatge de Part o com expert 
designat per l’Administració Pública. 

 Dictamen pericial en casos resolts extrajudicialment. 
 Realització de pràctiques amb enginyers pèrits judicials inscrits a les llistes col·legials 

d’enginyers pèrits judicials.  
 Dictamen com a membre del TATC. 
 Participació en treballs d’investigació, publicació d’articles especialitzats, etc. 

 
Disponibilitat 

 Declaració responsable disponibilitat 
 
El sotasignat declara que, en cas de ser acceptada la seva sol·licitud (3), es dóna per 
assabentat dels drets i les obligacions inclosos al Procediment d’inscripció a les llistes de Pèrits 
Judicials i Forenses del COEIC. 

 
 
 
Signatura       Data 

 
Notes:  
1. Fer arribar aquest document, amb les fotocòpies dels documents acreditatius, a l’atenció de 

l’Àrea de Coneixement, per correu ordinari, per fax al 933 100 681, presencialment, o per 
correu electrònic signat digitalment a  info@coneixement.eic.cat.  

2. Coneixements en matèries relacionades amb l’activitat pericial. 
3. La inscripció al llistat de pèrits judicials i forenses resta pendent que el COEIC estimi 

positivament la sol·licitud.  
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DISPONIBILITAT 



 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DISPONIBILITAT 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARO que dedico més de 2/3 de la meva dedicació professional actual a l’activitat 
pericial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura       Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes:  
Fer arribar aquest document a l’Àrea de Coneixement per correu ordinari, Via Laietana 39, 08003 
Barcelona, presencialment, o per correu electrònic signat a info@coneixement.eic.cat. 
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ANNEX 4. FORMULARI D’ESPECIALITATS 



 

Les dades personals que es cedeixen en aquest document s’incorporen a un fitxer propietat de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana número 39, de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat 
principal de facilitar la gestió administrativa i d’informació al titular, relativa als peritatges judicials i actuacions, jornades, ponències, etc. 
relacionades amb aquesta activitat. El titular de les dades personals autoritza al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i a l’Associació 
d’Enginyers Industrials a la comunicació de les seves dades als òrgans de l’administració de justícia, als òrgans de l’administració pública catalana i 
estatal amb seu a Catalunya i a organismes oficials, persones privades o tribunals arbitrals que puguin requerir de peritatges tècnics. En qualsevol 
moment l’afectat pot exercitar els seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals adreçant un correu a la 
responsable del tractament, lopd@eic.cat indicant en l’assumpte PROTECCIO DE DADES. 
 

ENGINYER PÈRIT JUDICIAL I FORENSE DEL COEIC 
  
Dades col·legiat/associat  

Nom i Cognoms:       

Núm. col·legiat/associat:       

  
MANIFESTO la meva conformitat en actuar com a pèrit a les llistes facilitades anualment pel COEIC a l’Administració de Justícia 
o altres Organismes Oficials en les següents àrees: 
 

 Àmbit general 1 

 Aparells i màquines 

 Accidents de trànsit i vehicles 

 Accidents laborals, riscos i seguretat 

 Acústica, sorolls i vibracions 

 Construcció, estructures, edificació i urbanisme 

 Electrònica industrial: automatització, robòtica i telemàtica 

 Informàtica industrial i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 

 Instal·lacions elèctriques i electricitat 

 Instal·lacions: gas, climatització, aigua, contra incendis, renovables i altres 

 Medi ambient: residus, depuració d’aigües, contaminació. 

 Patents i marques 

 Valoracions, taxacions, incompliment de contractes 

 
En el cas d’altres àrees escriure quines són:  

 
En quines demarcacions vol oferir els seus serveis?: 

 Barcelona ciutat  
 Barcelona comarques  
 Demarcació de la Regió de Girona  

 Demarcació de la Regió de Lleida  
 Demarcació de la Regió de Tarragona  
 Terres de l’Ebre 

 
 
Vol formar part de la llista de pèrits d’assistència gratuïta segons l’Ordre JUS/419/20092 ? 
               SÍ                      NO 
 
 En cas afirmatiu, a quines demarcacions vol oferir els seus serveis?:  

 Barcelona ciutat  
 Barcelona comarques  
 Demarcació de la Regió de Girona  

 Demarcació de la Regió de Lleida  
 Demarcació de la Regió de Tarragona  
 Terres de l’Ebre 

                      
 
  
 Signatura       Data 

                                                           
1. Aquesta especialitat només és per fer constar al llistat que s’envia anualment al Departament de Justícia. 
2. Per a més informació consultar l’enllaç: 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=532864&language=ca_ES 
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ANNEX 5. PROGRAMA DE TUTORIES 
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PROGRAMA DE TUTORIES 

Objectius 
Aconseguir que els enginyers interessants en inscriure’s a aquestes llistes, però no puguin 
acreditar experiència suficient d’acord amb els criteris recollits en el Procediment d’inscripció a 
les llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC, puguin aconseguir la puntuació necessària 
per aconseguir-ho. 

Segons s’indica al procediment, punt 3, apartat 3b: “Per acreditar la realització de pràctiques 
durant almenys un (1) any amb enginyers pèrits judicials que estiguin o hagin estat inscrits a les 
llistes col·legials d’enginyers pèrits judicials elaborades d’acord amb el present procediment, 10 
punts (veure 9.c).” 

Condicions 
Els enginyers inscrits a la Llista d’enginyers pèrits judicials i forenses, han de tutoritzar els 
treballs relacionats en l’activitat pericial als enginyers designats pel COEIC que estiguin 
interessants en inscriure’s a aquestes llistes, però no acreditin experiència suficient d’acord 
amb els criteris recollits en el Procediment. 

Tots els enginyers membres del llistat tenen deure de ser tutors, no obstant, es prioritzaran les 
manifestacions de voluntat de participar activament com a tal. 

No hi ha d’haver intercanvi econòmic entre tutor/tutorat. 

Procediment 
Per demanar un tutor, cal presentar la inscripció a les llistes perquè el COEIC pugui avaluar la 
necessitat de ser tutoritzat.  

Caldrà presentar el full de sol·licitud de tutories. 

Només s’acceptaran les peticions de tutories d’aquells enginyers que obtinguin una puntuació 
mínima de 20 punts en l’acreditació de coneixements. 

Si el COEIC accepta la tutoria, llavors, s’assigna un tutor, i s’indica la data d’inici i la data final 
de la tutoria. 

Es posa en contacte el tutor amb el tutorat. 

Tant el tutor com el tutorat cal que aportin un informe trimestral de seguiment de la tutoria al 
COEIC. 

Finalment, per tal que el COEIC pugui avaluar positivament la realització de les pràctiques, 
s’aportarà un informe final de la tutoria pel tutor i el tutorat. 

Funcions del COEIC 
Assignar un tutor per a la orientació i seguiment de les pràctiques pericials judicials que 
permetin l’ingrés a les Llistes d’enginyers pèrits judicials i forenses, a tots els enginyers que així 
ho demanin i acompleixin els requisits demanats. 

 

- Actuar com a àrbitre, en cas de conflicte. 
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Funcions del tutor 
- Determinar el Programa d’Acció Tutorial, en funció de les necessitats del tutorat. 
- Proporcionar tutoria als tutorats assignats des del COEIC.  
- Realitzar informes trimestralment, i un altre informe final, del seu tutorat, i enviar-lo al 

COEIC. 
- Atendre de manera professional i ètica els tutorats que li siguin assignats. 
- Fer el seguiment dels seus tutorats 

 

Funcions del tutorat 
- Participar activament en les activitats que impliqui la seva tutoria. 
- Identificar les necessitats personals que requereixen d’atenció tutorial. 
- Assistir a les reunions a que sigui convocat pel tutor. 
- Recórrer al tutor per a sol·licitar atenció tutorial. 
- Aportar la informació que li sigui requerida pel tutor, per a fer la integració amb el treball 

d’aquest. 
- Realitzar les activitats que li siguin suggerides pel tutor 
- Realitzar informes trimestralment, i un altre informe final, de la seva tutoria, i enviar-lo al 

COEIC. 
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ANNEX 6. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE TUTORIES 

 



 
 
PROGRAMA TUTORIES 
 
 
Inscripció 
Dades col·legiat/associat  
Nom i Cognoms: 
Núm. col·legiat/associat: Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica: 
 
 
SOL·LICITO formar part del programa de tutories com tutorat per enginyers designats 
com a pèrits a les llistes facilitades anualment pel COEIC a l’Administració de Justícia 
o altres Organismes Oficials.  
 
El sotasignat declara que, en cas d’ésser acceptada la seva sol·licitud, es dóna per 
assabentat dels drets i les obligacions inclosos al Programa de Tutories del 
Procediment d’inscripció a les Llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura       Data 

 
 
 
 
 
 
 
Notes:  
Fer arribar aquest document, amb les fotocòpies dels documents acreditatius, a l’Àrea de Coneixement 
per correu ordinari, Via Laietana 39, 08003 Barcelona, presencialment, o per correu electrònic signat a 
info@coneixement.eic.cat. 
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ANNEX 7. REGISTRE D’AVALUACIÓ D’EXPEDIENT 

 



 
  

 PERITS JUDICIALS I FORENSES COEIC  
 REGISTRE D’AVALUACIÓ D’EXPEDIENT  
 
 

 NOM I COGNOMS:  
 Nº COL·LEGIAT/ASSOCIAT:  
 DATA PRESENTACIÓ SOL·LICITUD:  
 DATA MÀXIMA RESOLUCIÓ:  

 
  Acreditant coneixements i experiència  Sense acreditar coneixements i experiència 

 

C - ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS  

CURSOS  PUNTS  
UNITAT  N TOTAL 

Doctorat, Grau universitari addicional o Màster de  l’àmbit de 
l’activitat pericial 25   

Postgrau universitari de l’àmbit de l’activitat pericial  20   

Fins a 3 hores lectives  2   

De 4 a 9 hores lectives  4   

De 10 a 19 hores lectives  8    

D
ip

lo
m
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 o

 
ce

rti
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s 
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ro
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De 20 o més hores lectives  14 

M
À

X
IM

 2
5 

  

Impartir cursos, participació conferències,  jornades i similars  Màx. 5   

TOTAL PUNTS C (mínim 20)  
 

E - ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA 

TREBALLS  PUNTS 
UNITAT N TOTAL 

Dictamen visat, elaborat com a perit designat per Tribunals, de 
part o expert designat per l’Administració Pública  4   

Dictamen visat, elaborat per a casos resolts extrajudicialment 2   

Pràctiques tutoritzades per un perit judicial del COEIC   20   

Dictamen realitzat com a membre del TATC 4   

Treballs d’investigació, publicació articles especialitzats i 
similars  Màx. 5   

TOTAL PUNTS E (mínim 20)  
 

TOTAL PUNTUACIÓ C + E (mínim 40 pts.)  
 

INCIDÈNCIES I OBSERVACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
DATA AVALUACIÓ:  RESULTAT AVALUACIÓ:  
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ANNEX 8. FORMULARI DE BAIXA DE LES LLISTES DE PÈRITS JUDICIALS I FORENSES 
DEL COEIC  

 

 

 

 



 
 
 
 
Sol·licitud de baixa Llistes de Pèrits Judicials i Forenses del COEIC 
 
Dades col·legiat/associat  
Nom i Cognoms: 
Núm. col·legiat/associat: Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica: 
 
 
SOL·LICITO deixar de formar part de les Llistes de Pèrits Judicials i Forenses del 
COEIC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura       Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
Fer arribar aquest document a l’Àrea de Coneixement a Via Laietana 39, 08003 Barcelona, 
presencialment o per correu electrònic signat a info@coneixement.eic.cat. 
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