
 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL TORN DE PERITS 
JUDICIALS 

 

La creació del Torn de Perits Judicials del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Castelló es fonamenta en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil 

que estableix entre els mitjans de prova en un procediment o litigi el dictamen 
de Perits. 

El torn de Perits Judicial del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló 

s'organitza sobre la base de l'Ordre de 23 de Juliol de 2001, de la Conselleria de 
Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del 

sistema de peritatges judicials. La citada normativa estableix que seran els 
Col·legis Professionals els encarregats, durant el mes de gener de cada any, de 
facilitar als Jutjats i Tribunals una llista de persones col·legiades disposades a 

actuar com a perits. 

 

1. FINALITAT 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló configura un llistat de 
col·legiats/as interessats/as a actuar com a perits, a fi de proveir d'aquest servei 

als òrgans judicials, així com a les entitats i administracions que els sol·liciten. 

La finalitat del Torn de Peritatges Judicials és la de prestar assessorament i 

dictamen pericial en els procediments en els quals sol·licite el/la jutge/a, d'ofici, 
la part titular del dret d'assistència jurídica gratuïta o el Ministeri Fiscal. 

Per a això, el Col·legi facilitarà a l'Administració de Justícia un llistat de 

Professionals col·legiats/as que reunisquen els requisits de qualificació tècnica, 
formació i experiència pràctica que el Col·legi determine i l'Administració de 

Justícia requerisca per a l'exercici i acompliment de les funcions de Peritatges 
dins de l'àmbit de la Justícia. 

 

2. PROCEDIMENT 
  

El llistat de perits inscrits a través del Col·legi apareixerà en l'aplicació BOPERIT 
sofware tecnològic per a facilitar la designació de perits de la GVA.  
  

Amb caràcter anual es realitzarà una convocatòria a tots els col·legiats/as, 
perquè voluntàriament i a petició pròpia manifesten el seu desig de formar part 

del torn de perits i ser inclosos en l'aplicació BOPERIT. Aquesta aplicació compta 
amb dos llistats, un llistat general en el qual es registraran tots aquells perits 

que complisquen els requisits generals i així ho sol·liciten i un llistat per a perits 
especialistes en informes psicosocials en el qual podran ser inscrits únicament 



 
aquells perits que hagen realitzat el curs "Elaboració d'informes pericials per a 
l'avaluació social i familiar " homologat per Conselleria.  
Una vegada seleccionats els candidats, les dades dels mateixos seran inclosos en 

l'aplicació per part del Col·legi. Podran incloure's les noves altes al llarg de tot 
l'any però no serà fins que tornen a obrir-se de nou les llistes a la fi d'any quan 

podran ser contemplats com a actius. 
  
Els perits hauran de deixar constància en la seua sol·licitud al Col·legi de l'adreça 

d'email, telèfon i adreça postal al qual vulguen que es comuniquen les perícies ja 
que seran les partides judicials les que es posen en contacte directe amb el/la 

perit. 
  
Les sol·licituds de baixa en la llista com les modificacions de dades personals i 

professionals han de ser notificats per escrit al Col·legi. Les modificacions que es 
produïsquen en la llista de peritatges (baixes, canvis de dades professionals, 

domicili, etc…) seran actualitzades en el moment en l'aplicació BOPERIT. 
  
 

3. DRETS I DEURES DEL PERIT 
 

L'adscripció voluntària del/a professional col·legiat/a a la Llista de Perits del 
Col·legi li atorga els següents drets: 

● Assessorament per part del Col·legi Oficial en els dilemes ètics i 

deontològics derivats de l'exercici de la perícia. 
● La liquidació dels peritatges de l'Administració per a la seua 

indemnització.  
 

Així mateix, aquesta adscripció li comprometa a complir amb els deures de: 

I els següents deures: 
 

● Acceptar els nomenaments, excepte incompatibilitat o causa justificada. 
● Comparéixer als requeriments de l'Administració de Justícia. 
● Guardar el secret de les actuacions que conega a conseqüència de la 

perícia. 
● Emetre el dictamen dins del termini i en la forma escaient, segons el que 

es disposa en les corresponents normes processals. 
● Comunicar les causes d'incompatibilitat legal o deontològica, entre les 

quals s'inclou l'haver exercit funcions pericials, assessorament o treball 
professional per a alguna de les parts que prenen part en la perícia en els 
tres anys immediatament anteriors. 

● Mantindre actualitzats les dades, i comunicar els canvis o variacions en les 
seues dades personals i/o laborals a l'efecte del Torn. 

● En cas de ser funcionari públic o personal de servei de l'Administració, 
haurà de sol·licitar l'autorització de compatibilitat amb l'exercici privat de 
la professió. 

● Complir amb les obligacions legals i fiscals corresponents a l'emissió de 
factures per informes pericials. 

  
 
 



 
 
 
4. CAUSES DE BAIXA DEL TORN DE PERITS 

 
Són motius de baixa com a perit: 

 
● La petició expressa i escrita de la persona interessada amb causa 

justificada. 

● La pèrdua de condició de col·legiat/a. 
● La incoació de procediment penal o expedient disciplinari, en cas que hi 

haja suspensió cautelar de funcions. 
● Haver actuat a gratcient en cas d'incompatibilitat. 
● Haver rebutjat dos nomenaments injustificadament o no haver rendit la 

perícia acceptada. 
● Incompetència manifesta en un peritatge, advertida per l'òrgan judicial i 

benvolguda pel Col·legi Oficial. 
● Tindre sentència penal condemnatòria en raó de la seua intervenció com a 

perit. 

 
 

 

 


