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Pròleg

Voldria començar aquesta introducció manifestant un agraïment molt sincer a totes les 

persones que han fet possible aquesta publicació. 

Em refereixo molt especialment a la direcció del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada, que al moment oportú va fer una aposta estratègica pel desenvolupament 

del programa de gestió del coneixement, i a Jesús Martínez, qui ha liderat amb encert 

aquest programa des del seu inici.

També vull fer menció de José Antonio Rodríguez, que ha sabut aportar en tot moment 

la seva expertesa a la tasca d’assessorament a la feina d’aquest grup en particular; de 

José María Hernández, Lídia Serratusell, Rocío Fernández i Rosalía de la Cruz, que han 

liderat de manera excel·lent, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat, el conjunt 

de professionals que han contribuït amb els seus coneixements, el seu temps i la seva 

implicació a l’elaboració de la guia que aquí es presenta.

El grup de gestió del coneixement dels professionals i les professionals de l’equip 

d’assessorament	 tècnic	penal	en	 l’àmbit	d’adults,	ha	estat	el	primer	que	s’ha	configurat	

al voltant de funcions indirectes en el camp de l’execució penal. El grup dels equips que 

treballen en l’atenció a les víctimes del delicte ha estat el segon.

Vull destacar aquest fet per palesar que l’acció dels equips de la Secretaria de Serveis 

Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil parteix d’un sentit ampli i modern de l’execució 

penal, en el qual l’assessorament als òrgans judicials per tal d’oferir-los eines que els 

permetin l’aplicació de mesures penals proporcionades i ajustades a les necessitats 

psicosocials de les persones infractores i l’atenció a les víctimes dels delictes, són dos dels 

indicadors més rellevants.

Alhora, aquest ha estat un dels primers grups del programa de gestió del coneixement que 

s’ha	configurat	amb	l’objecte	de	donar	resposta	a	una	necessitat	de	caire	multidisciplinari.	

En efecte, psicòlegs i psicòlogues i treballadors i treballadores socials s’han aplegat per 

elaborar una guia de bones pràctiques en l’exercici de la tasca pericial en la situació de 

judici	oral.	És	a	dir,	un	manual	que	ajudi	a	identificar	els	elements	que	cal	posar	en	joc	per	

contestar la pregunta clau de tot peritatge: és creïble, el relat?, i que alhora doni pistes 

clares sobre com presentar el resultat d’aquesta feina. Amb molt bon criteri, aquesta guia 
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ja ha estat anomenada pels mateixos professionals el kit bàsic de supervivència en el 

judici oral.  

I això és així perquè els i les professionals dels equips d’assessorament tècnic penal, 

en la seva funció pericial, han de fer valer la seva expertesa en un context en què són 

evidents l’augment de la litigiositat, el major recurs per part de les defenses lletrades de 

la confrontació del peritatge privat i la necessitat, també creixent, d’emprar instruments 

tècnics	suficientment	validats	com	a	conseqüència	de	l’augment	del	nivell	de	garanties	per	

a les parts en la preservació dels seus drets.

Aquesta guia ha de permetre, alhora, socialitzar la tasca dels equips d’assessorament tècnic 

penal, els quals, al llarg de l’any 2008, han rebut més de 2.519 demandes, corresponents 

als	diferents	programes	que	configuren	la	seva	tasca:	

el Programa d’assessorament tècnic a persones encausades, -

el  Programa d’assessorament tècnic a víctimes, -

el Programa d’assessorament tècnic a testimonis, -

el Programa de formes substitutives de penes privatives de llibertat i -

el Programa de suport a l’exploració judicial. -

Tots ells giren al voltant d’un nexe comú ja comentat anteriorment: posar a disposició 

dels òrgans judicials elements d’avaluació sobre circumstàncies personals i socials, tant 

d’encausats o encausades com de víctimes, per tal d’ajudar aquestes instàncies a prendre 

millors decisions.

Vagi per endavant, doncs, el reconeixement a tothom qui ha contribuït a fer realitat aquest 

treball i a tots els qui, en el passat, amb molts menys recursos, van començar l’aventura 

d’introduir els elements psicosocials, estàtics i dinàmics, en el procés judicial del nostre 

país.

Marc Cerón i Riera
Subdirector general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat
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1. Justificació 

Els equips d’assessorament tècnic penal d’adults tenen la missió de respondre a les 

sol·licituds d’assessorament fetes pels òrgans judicials de la jurisdicció penal a través de 

l’elaboració d’informes pericials, psicològics, psicosocials i socials en relació amb encausats 

i encausades, víctimes i testimonis implicats en procediments penals, d’acord amb els 

programes d’intervenció dissenyats a aquest efecte per la Subdirecció General de Reparació 

i	Execució	Penal	a	la	Comunitat,	amb	la	finalitat	de	facilitar	la	presa	de	decisions	judicials.

Les seves funcions són:

Analitzar i fer un diagnòstic del medi social i del sistema de prestacions en relació amb la  -

situació judicial de la persona, com també dels trets de personalitat, de psicopatologies, 

de	l’estat	mental	en	el	moment	dels	fets	i	de	les	seqüeles	psicològiques,	entre	d’altres.

Prestar suport tècnic a l’exploració judicial a menors i víctimes vulnerables. -

Elaborar informes pericials, psicològics i informes socials i psicosocials d’encausats i  -

encausades, víctimes i testimonis immersos en un procediment penal, com també 

informes socials per valorar la viabilitat de substitucions i suspensions per a encausats i 

encausades en fase d’execució de sentència. 

Ratificar	i	ampliar	els	informes	pericials,	psicològics	i	els	informes	socials	i	psicosocials	 -

responent	a	les	qüestions	formulades	per	les	parts	i/o	jutges	i	jutgesses	en	el	transcurs	

de l’acte del judici oral. 

La	finalitat	de	 l’informe	pericial	és	doble:	d’una	banda,	donar	resposta	a	 la	demanda	de	

l’òrgan judicial i, de l’altra, que aquest el tingui en compte per adoptar les resolucions judicials 

que afecten els drets i les llibertats de les persones, principalment aquelles sentències en 

què les persones encausades poden ser exculpades o, ben al contrari, condemnades a 

una pena privativa de llibertat.

Un dels moments clau previs a la sentència és l’acte del judici oral, on s’exposen i analitzen 

les	proves	i	on	els	i	les	professionals	dels	equips	d’assessorament	tècnic	penal	ratifiquen	i	

amplien, si escau, els informes pericials.

Aquest moment és l’objecte d’aquesta publicació i del primer producte que ha elaborat la 

comunitat de gestió del coneixement d’assessorament penal d’adults. Els motius que han 

impulsat	la	comunitat	a	treballar	en	l’elaboració	d’aquest	document	han	estat	els	següents:
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La implicació de tots i totes les professionals dels equips d’assessorament tècnic penal i  -

la possibilitat, per a cadascun dels membres de la comunitat, de compartir les vivències, 

les experiències del seu bagatge personal i professional i d’enriquir-se amb l’experiència 

dels altres, per engendrar un nou coneixement més ampli, més expert i millorat.

No es tenia coneixement de l’existència de cap altre document en l’àmbit estatal que recollís el  -

marc	legislatiu	específic	o	les	consideracions	pràctiques	que	s’han	de	prendre	en	consideració.

En aquesta comunitat, a través de les eines informàtiques posades a disposició de la gestió 

del coneixement, cada membre ha explicat i exhibit el que és, sap i fa en el moment de 

defensar l’informe en l’acte del judici oral. I el recull d’aquesta experiència, del marc legislatiu, 

de les tècniques i recursos que cadascú utilitza per a la defensa de l’informe emès, així com 

les actuacions administratives necessàries, constitueix aquesta publicació.

El present document conté claus pròpies i vàlides per a aquests equips i per al seu 

organigrama jeràrquic, però vol servir també de guia a altres equips, tant del Departament 

de Justícia com d’altres departaments, i orientar-los en la tasca difícil i estressant de declarar 

davant d’un jutge o un tribunal.  

Característiques de l’assistència al judici oral:

És	el	final	del	procés	del	 treball	dels	 i	 les	professionals	d’assessorament	 tècnic	penal:	 -

la	ratificació	de	l’informe	i,	si	escau,	la	seva	ampliació	a	petició	del	jutge	o	jutgessa,	el	

ministeri	fiscal	o	les	parts.

És un examen de la intervenció pericial, és a dir, de la feina que realitzen els i les  -

professionals, a partir de l’informe que han emès de forma individual i que, el dia del 

judici,	han	de	defensar,	ratificar	i	ampliar.	No	només	es	posa	en	qüestió	l’informe,	sinó	que	

moltes	vegades	es	qüestionen	les	capacitats	i	els	coneixements	dels	i	les	professionals.

És	específic	de	l’àmbit	penal,	amb	diferents	nivells	de	responsabilitat: -

Responsabilitat personal: els i les professionals són citats personalment i individualment;  -

se cita la persona que ha signat l’informe.

Responsabilitat penal: el fet de no assistir al judici pot comportar una sanció administrativa.  -

Fins i tot en alguns supòsits de baixa laboral, la persona ha hagut de ser-hi present perquè 

l’òrgan	judicial	ha	considerat	que	no	era	motiu	suficient	per	justificar-ne	l’absència.

Presa de decisions en funció de la informació aportada: la proposta o valoració que es  -

desprèn	de	l’informe	i	la	posterior	ratificació	es	té	en	compte	per	adoptar	resolucions	

judicials o prendre decisions que afecten els drets i les llibertats de les persones.
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Tenint	presents	aquestes	característiques	 i	especificitats	en	 la	declaració	de	testimonis	 i	

pèrits en la vista oral i el recull de tot el bagatge professional de molts anys, i tenint present 

també	que	al	llarg	del	temps	s’ha	qüestionat	des	del	nombre	d’entrevistes	realitzades	a	les	

parts	fins	a	les	tècniques	emprades	per	formular	les	propostes	i	conclusions	en	l’informe,	i	

s’ha recorregut a la confusió o la contradicció per tal d’invalidar o desacreditar el testimoni 

o el pèrit per part de la defensa i/o acusació, en la comunitat de pràctica sorgeixen entre 

els	i	les	professionals	dels	equips	d’assessorament	tècnic	penal	les	preguntes	següents:	

Hi ha algunes normes del joc? Algú ens defensa? Quina funció tenen les persones que hi 

ha davant nostre el dia del judici? Podem posar algun límit al que diem o al que ens poden 

preguntar? Com ens han de citar? Podem negar-nos a anar a declarar? Quin és el límit del 

secret professional en el judici?

Aquest document pretén donar resposta a aquestes preguntes i a d’altres d’una forma àgil i clara 

i, si més no, posar en evidència i a disposició de tots els i les professionals que en un moment o 

altre de la seva activitat són citats a declarar, bé com a testimonis bé com a pèrits, algunes eines 

i tècniques bàsiques per enfrontar-se a aquestes situacions i saber sortir-se’n.

El	document	s’estructura	en	les	parts	següents:

Contingut legislatiu: compendi de les normes i els articles que afecten la declaració de  -

testimonis i pèrits en l’acte del judici oral o les compareixences judicials.

Contingut tècnic: intervenció del professional o la professional abans, durant i després de  -

l’acte del judici oral.

Contingut administratiu: actuacions administratives i models de documents. -
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2. Marc jurídic

L’actuació en l’àmbit penal dels psicòlegs i psicòlogues i dels treballadors i treballadores 

socials com a pèrits es troba subjecta al règim general dels pèrits i pèrites, regulat per la 

Llei d’enjudiciament criminal (LECr). 

Aquesta llei fa referència a la intervenció dels pèrits i pèrites al títol (llibre) V, capítol VII, 

concretament als articles 460, 475 i 478, els quals tracten del nomenament del pèrit, de 

l’objecte de l’informe i de la seva estructura i continguts, conforme als principis i regles de 

la seva ciència i art. 

Els articles 783 i 785 versen sobre el dret del jutge o la jutgessa —per pròpia iniciativa o a 

instància de les parts— de fer als pèrits o pèrites, quan exposen les seves conclusions, les 

preguntes i demandes d’aclariment que considerin necessàries i de facilitar tots els mitjans 

que calguin per practicar la diligència encomanada.  

L’article 456 indica que el jutge acorda l’informe pericial quan, per conèixer o apreciar 

algun fet o circumstància important al sumari, són necessaris o convenients coneixements 

científics	o	artístics.	Així,	el	psicòleg	o	 la	psicòloga	 forense	poden	ser	cridats	al	procés	

per aportar els coneixements de la seva especialitat, possiblement ignorats pel jutge o 

la jutgessa, que es considerin adients per poder apreciar millor els fets o circumstàncies 

rellevants en el procediment (concurrència de trastorns mentals o anomalies i la seva 

relació	amb	la	comissió	dels	fets	delictius,	seqüeles,	etc.).	

Els pèrits poden ser titulars o no (article 457 de la LECr) i ser preferents per al jutge o la 

jutgessa (article 458 de la mateixa llei). El jutge o la jutgessa determina la pertinència de la 

prova	pericial,	que	pot	ser	proposada	per	ell/a	mateix,	el	o	la	fiscal,	la	defensa	o	l’acusació	

particular. En tot cas, conforme al que s’ha exposat a l’article 475 de la LECr, “El jutge 

manifestarà clarament i determinadament als pèrits l’objecte de l’informe”.

En relació amb el procediment de la prova pericial, la llei estableix que el o la professional 

que presta aquest servei té una doble obligació: (1) la de ser present al judici quan hi és 

requerit i (2) la de donar l’informe pericial. Les responsabilitats derivades de l’incompliment 

d’aquestes obligacions es troben recollides en l’article 420 de la LECr.
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Obligació d’assistir al judici

L’article	 702	 (modificat	 en	 la	 LO	 12/1991,	 de	 10	 de	 juliol,	 relativa	 a	 les	 declaracions	 i	

l’examen dels testimonis) estableix que tothom està obligat a declarar concorrent davant el 

tribunal, a excepció de les persones mencionades en l’apartat 1 de l’article 412, les quals 

poden fer-ho per escrit (família reial).

La	Llei	de	protecció	a	 testimonis	 i	pèrits,	LO	19/1994,	de	23	de	desembre,	en	 l’article	4	

(sobre	la	modificació	o	suspensió	de	mesures),	apartat	5,	 indica	que	“les	declaracions	o	

informes dels/de les testimonis o pèrits que hagin estat objecte de protecció per aquesta llei 

durant la fase d’instrucció únicament poden tenir valor de prova, a efectes de sentència, si 

són	ratificats	davant	del	judici	oral	en	la	forma	prescrita	en	la	LECr	per	qui	els	va	prestar.	Si	

es consideressin d’impossible reproducció, als efectes de l’article 730 de la LECr, hauran 

de	ser	ratificats	per	una	lectura	literal	a	fi	que	puguin	ser	sotmesos	a	contradicció	per	les	

parts”.

Els articles 467 i 468 de la LECr versen sobre la recusació del pèrit i les seves causes. Així, 

el primer indica que “si el reconeixement i informe pericials poden tenir lloc de nou en el 

judici oral, els pèrits nomenats no poden ser recusats per les parts. Si no es poden reproduir 

en el judici oral, escaurà la recusació”. Són causa de recusació dels pèrits i pèrites:

1r.	El	parentiu	de	consanguinitat	o	d’afinitat	fins	al	quart	grau	amb	el	o	la	querellant	o	amb	

l’encausat o encausada.

2n. L’interès directe o indirecte en la causa o en una altra de semblant.

3r. L’amistat íntima o enemistat manifesta.

Pel que fa a l’interrogatori del pèrit o pèrita pel jutge o la jutgessa instructor, segons l’article 

483 de la LECr, “el jutge pot, per la seva pròpia iniciativa o per reclamació de les parts 

presents o dels seus defensors, fer als pèrits, quan defensen les seves conclusions, les 

preguntes que estimi pertinents i demanar-los els aclariments necessaris”. “Les respostes 

dels pèrits es consideraran com a part del seu informe”.

La llei prescriu que, abans de començar l’acte del judici, els pèrits i pèrites prestin jurament 

de	procedir	bé	i	fidelment	a	les	seves	operacions	i	de	descobrir	i	dir	la	veritat.
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Donar l’informe pericial

L’informe pericial té valor de diligència sumarial, encara que pot tenir caràcter de prova anticipada si 

no és possible reproduir-lo al judici oral, cas en què canvia el règim jurídic general.  

Pel que fa als continguts, l’article 478 de la LECr estableix que l’informe pericial ha d’incloure, 

sempre que sigui possible:

“1r. Descripció de la persona o cosa que en sigui l’objecte, en l’estat o de la manera que 

es trobi.

2n. Llista detallada de totes les operacions practicades pels pèrits i del seu resultat, de 

manera extensiva i autoritzada, en la mateixa forma que l’anterior.

3r. Les conclusions que a la vista d’aquestes dades formulen els pèrits, conforme als 

principis i regles de la seva ciència o art.”

D’altra banda, l’article 479 de la LECr estableix, en relació amb la conservació per a nous 

anàlisis dels objectes de la prova pericial, que “si els pèrits necessiten destruir o alterar els 

objectes que analitzen, se n’haurà de conservar, si és possible, una part en poder del jutge 

perquè, en cas necessari, se’n pugui fer una nova anàlisi”.

La Llei orgànica de protecció a testimonis i pèrits, 19/1994, de 23 de desembre, en el seu 

article 2 (sobre el procediment quant a les mesures necessàries per a preservar la identitat 

dels testimonis), apartat a, determina que en les diligències que es practiquin no han de 

constar-hi el seu nom, cognoms, domicili i lloc de treball o professió, sinó que cal fer ús 

d’una	clau	o	número	d’identificació.		

La Llei d’enjudiciament civil estableix que la prova pericial no és vinculant respecte al 

dictamen dels operadors de la justícia, atès que es trasllada aquesta idea a l’àmbit penal. 

L’article 335, apartat b, d’aquesta llei diu textualment: “En emetre el dictamen, el pèrit ha de 

manifestar, sota jurament o promesa de dir la veritat, que ha actuat i, si escau, actuarà amb 

la major objectivitat possible, prenent en consideració tant el que pugui afavorir com el que 

sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que és coneixedor de les 

sancions penals en les quals podria incórrer si incomplís el seu deure com a pèrit”. 
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És molt important tenir consciència d’això a l’hora d’emetre un informe pericial i ajustar 

sempre l’actuació a la més estricta ètica professional. S’ha de tenir en compte que és molt 

probable	que	una	de	les	parts	en	conflicte	se	senti	perjudicada	per	la	intervenció	pericial	

i que això comporti la presentació d’una denúncia contra els pèrits; per tant, s’ha d’actuar 

sempre amb molta professionalitat i cura. 

És bàsic i irrenunciable el principi de la competència, que estableix que el o la professional 

que efectuï una actuació, en aquest cas pericial, ha de tenir la capacitació tècnica necessària 

per dur-la a terme. 

Pel mateix principi d’immediació jurídica, tot mitjà de prova utilitzat en la fase d’instrucció 

ha de ser reproduït a la vista oral. Així doncs, el peritatge no té validesa probatòria si no és 

reproduït a la vista, i per aquest motiu es crida el pèrit o la pèrita al judici oral.

L’acte	de	ratificació	té	lloc	davant	de	l’òrgan	que	jutja	la	causa	i	és	habitual	que	el	pèrit	o	la	

pèrita entri en últim lloc, un cop han declarat les persones acusades, els testimonis i/o les 

víctimes.	En	el	procés	de	ratificació,	la	presidència	del	tribunal	sol·licita	al	pèrit	el	jurament	o	

promesa	de	desenvolupar	bé	i	fidedignament	el	seu	càrrec,	i	a	continuació	el	pèrit	se	sotmet	

a	les	preguntes	que,	per	ordre,	li	poden	formular	el	ministeri	fiscal,	l’acusació	particular	i	la	

defensa. El tribunal, així mateix, pot interrogar el pèrit amb l’objecte d’aclarir algun punt del 

seu informe o de la seva intervenció. Les respostes dels pèrits són considerades com una 

part d’aquest informe o intervenció.

3. Aspectes ètics i deontològics

Els pèrits i pèrites han de conèixer i saber que es troben vinculats als preceptes i obligacions 

generals propis de la seva condició humana, de la bioètica, de les ciències de la salut i del 

seu codi deontològic.

S’entén com a codi ètic propi de la seva condició humana allò que es coneix com “actuar 

d’acord	amb	 la	pròpia	consciència”.	Un	segon	nivell,	més	específic,	el	constitueixen	els	

codis genèrics per àrees de coneixements i activitat professional. Els codis i les aplicacions 

de la bioètica tenen uns principis bàsics d’especial interès:
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Principi	de	no-maleficència.	L’actuació	del	professional	ha	de	posar	cura,	en	primer	lloc,	a	 -

no perjudicar, és a dir, no produir dany, i a prevenir-lo (inclou no matar, no provocar dolor 

ni patiment, no produir incapacitats i no fer mal).

Principi de justícia. No es pot perjudicar tercers amb l’actuació professional. -

Principi	de	beneficència.	L’actuació	professional	ha	d’estar	regida	pels	principis	d’ajudar,	 -

de guarir el mal i promoure el bé o el benestar.

En tercer lloc se situa el codi deontològic, que en l’àmbit que ens ocupa, atès que aquesta 

guia és conjunta per a tots els membres dels equips d’assessorament tècnic, té dues 

vessants: la del treballador o treballadora social i la del psicòleg o psicòloga.

3.1  Codi deontològic dels psicòlegs i psicòlogues

El Col·legi de Psicòlegs d’àmbit estatal va elaborar-lo al 1987 amb l’objecte que els psicòlegs 

i psicòlogues l’utilitzessin com una regla de conducta en l’exercici de la seva professió en 

qualsevol de les seves modalitats. Les normes deontològiques aplicades en aquest context 

són	les	següents:

Principis generals de la professió 

Article 6. Fa referència als principis comuns, que inclouen el respecte a la persona, la 

protecció dels drets humans, el sentit de la responsabilitat, l’honestedat, la sinceritat amb 

la clientela, la prudència en l’aplicació dels instruments i les tècniques, la competència 

professional	i	la	solidesa	de	la	fonamentació	objectiva	i	científica	de	les	seves	intervencions	

professionals.

Article 12. Està relacionat amb l’aportació de dades rellevants per al propòsit de la intervenció, 

redactades en un llenguatge que pugui ser entès per persones no especialitzades en la 

matèria. La manera de procedir ha de ser cauta, prudent i crítica.

Article 15. Versa sobre la imparcialitat en la realització de l’activitat. La prestació de serveis 

en una institució no eximeix de la consideració, respecte i atenció deguts a les persones 

que	hi	puguin	entrar	en	conflicte.
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Principis de la competència professional i de la relació amb altres professionals 

Article 17. Es refereix a l’autoritat professional dels psicòlegs i psicòlogues, que es 

fonamenta	 en	 la	 seva	 capacitació	 i	 qualificació	 per	 a	 les	 tasques	 que	 desenvolupen.	

Han d’estar professionalment preparats i especialitzats per a la utilització dels mètodes, 

instruments i procediments que millor s’adaptin al seu lloc de treball. Així mateix han de 

reconèixer els límits de la seva competència i de les tècniques i han de fer un esforç continu 

per actualitzar-se professionalment. 

Principis de l’obtenció i ús de la informació 

Article 39. Estableix que la informació que el psicòleg o la psicòloga recullen en l’exercici 

de la seva professió es troba sotmesa al dret i deure del secret professional, del qual 

només queden exempts per autorització expressa del client o per supòsits legals (cas dels 

pèrits).

Article 48. Disposa que els informes psicològics han de ser clars, precisos, rigorosos i 

intel·ligibles pel seu destinatari, que se n’han de determinar l’abast i les limitacions i que 

s’hi ha d’expressar el grau de certesa que en relació amb els seus continguts és té de la 

persona objecte de l’informe, com també el seu caràcter temporal i les tècniques utilitzades 

per a la seva elaboració.

Pel que fa al Codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, que s’assembla 

molt al d’àmbit estatal en el contingut dels articles esmentats, són especialment rellevants 

els	aspectes	tractats	als	articles	següents:	

Article 17. Versa sobre la competència professional i la relació amb altres professionals, 

i estableix que els psicòlegs i psicòlogues han de vetllar pel prestigi, el respecte i l’ús 

adequat dels termes, instruments i tècniques pròpies de la professió.

Article 22. Determina que els psicòlegs i psicòlogues han d’informar adequadament sobre 

les característiques essencials de la relació establerta i els objectius que persegueix; en 

el cas de menors o incapacitats, com a situació especial, a més d’això, han de facilitar 

informació als pares o tutors. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i en relació amb l’ús i obtenció de la informació, 

l’article 40 estableix que qualsevol persona subjecta a una exploració o intervenció 
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psicològica sol·licitada per una altra persona o institució té dret —com també en tenen, si 

escau, els seus pares o tutors— a ser informada de l’exploració i a saber el destinatari de 

l’informe resultant.

3.2  Codi deontològic dels treballadors i les treballadores socials

En relació amb el codi deontològic dels treballadors i les treballadores socials, els organismes 

reguladors de la professió de caràcter internacional han establert un marc de principis ètics 

i criteris professionals pels quals s’haurà de regir la professió de diplomat o diplomada 

en treball social. A la llum dels principis generals de l’ètica del treball social aprovats 

per l’Assemblea General de la FITS (Federació Internacional de Treballadors Socials) a 

Adelaida	 (Austràlia	 2004)	 i	 ratificats	 per	 l’Associació	 Internacional	 d’Escoles	 de	 Treball	

Social	en	l’àmbit	estatal,	el	Consell	General	de	Col·legis	Oficials	de	Diplomats	i	Diplomades	

en Treball Social i Assistents Socials promou, en el preàmbul del seu codi deontològic, una 

sèrie de principis i línies d’actuació que pretenen atorgar als diplomats i diplomades en 

treball social un marc normatiu que n’afavoreixi la independència, credibilitat, honestedat 

i intervenció respectuosa, correcta i adequada a les característiques i necessitats dels 

usuaris i usuàries, que els permeti utilitzar els serveis amb les garanties corresponents. 

Principis generals de la professió 

Article 8. Els treballadors i les treballadores socials tenen la responsabilitat de dedicar els 

seus coneixements i tècniques, de forma objectiva i disciplinada, a ajudar els individus, 

grups,	comunitats	i	societats	en	el	seu	desenvolupament	i	en	la	resolució	dels	conflictes	

personals	i/o	socials	i	les	seves	conseqüències.		

Article 12. Els treballadors i les treballadores socials han d’actuar en estreta col·laboració 

amb la seva clientela i els usuaris i usuàries, en interès de tots ells i respectant els interessos 

de les restants persones involucrades. Han de motivar els clients i usuaris perquè participin 

tant com sigui possible i han d’informar-los dels riscos i possibles avantatges de les 

propostes d’actuació que se’ls ofereixin. 

Relació dels diplomats i diplomades en treball social amb els usuaris i/o els clients 

Article 22. Els diplomats i diplomades en treball social han de custodiar la informació sobre 

els usuaris i/o clients i/o altres terceres persones que coneguin per raons del seu càrrec, amb 
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independència de la font d’on s’hagi obtingut i del suport on es trobi registrada la informació. 

Article 23. Els diplomats i diplomades en treball social han de comunicar o denunciar 

les situacions de maltractament, abús o abandonament de les persones indefenses o 

incapacitades; això no obstant, han de mantenir l’objectiu d’intervenir per corregir aquestes 

situacions amb les persones que hi estiguin implicades. Igualment han de denunciar 

qualsevol altra situació que vagi contra els drets humans.

Relació dels diplomats i diplomades en treball social amb l’entitat on presten els 

seus serveis 

Article 25. Els diplomats i diplomades en treball social han de participar en la millora de les 

polítiques de la institució o organisme, aportant-hi els seus coneixements a través de la 

seva	pràctica	i	experiència,	així	com	en	l’eficàcia	i	eficiència	de	les	organitzacions	i	els	seus	

serveis,	en	benefici	dels	usuaris	i	usuàries	i/o	la	clientela	i	de	la	comunitat.		

Article 28. Els diplomats i diplomades en treball social han de disposar d’autonomia en 

l’elecció i aplicació de les tècniques idònies que afavoreixin les seves relacions i intervencions 

professionals amb les persones i assumir la responsabilitat que se’n derivi. 

Article 29. Els diplomats i diplomades en treball social han de tenir en compte que la 

documentació	de	treball	es	troba	subjecta	a	criteris	de	confidencialitat,	motiu	pel	qual	el	

seu ús queda limitat per l’objectiu professional de què es tracti. 

Relació dels diplomats i diplomades en treball social amb altres entitats i 

organitzacions 

Article 31. Els diplomats i diplomades en treball social han de cooperar amb les entitats i 

organitzacions les polítiques i programes de les quals vagin dirigits a proporcionar serveis 

adequats, i també promoure la pràctica professional dins del marc dels principis del treball 

social. Els informes realitzats a petició d’una entitat o organització estan subjectes al deure 

i	dret	general	de	la	confidencialitat,	i	l’entitat	sol·licitant	queda	obligada	a	no	fer-ne	difusió	

fora de l’objectiu concret que en va motivar la petició.

Secret professional 

Article 35. El secret professional és un dret i un deure dels diplomats i diplomades en 



Comunitat Assessorament tècnic penal d’adults

18

treball	 social,	 que	 perdura	 fins	 i	 tot	 després	 d’haver	 cessat	 la	 prestació	 dels	 serveis	

professionals.

Article	40.	No	es	vulnera	el	secret	professional	en	els	següents	supòsits:	

Per la realització de l’activitat professional en equip, sempre que allò que es reveli sigui  -

necessari per a la intervenció professional. 

En la relació i col·laboració amb altres professionals de diferent àmbit tècnic o d’altres  -

disciplines, sempre que aquesta col·laboració es produeixi en el marc de la intervenció 

professional. 

Si amb el manteniment del secret professional es produeix un perjudici a l’usuari o usuària  -

i/o al client o clienta, per causa de la seva incapacitat física o psíquica, o es danyen els 

interessos de tercers declarats o no declarats incapaços.  

Si la no-observança del secret evita una lesió notòriament injusta i greu al professional o  -

a un tercer. 

Quan el o la professional és rellevat del deure del secret professional pel mateix usuari i/o  -

client o els seus hereus. Aquest acte de relleu ha de constar per escrit.

4. Recomanacions d’altres organismes internacionals

La Federació Europea d’Associacions de Psicologia (EFPA) té un Comitè Permanent d’Ètica. 

L’any 2001 es desenvolupa el document marc de la pràctica de la psicologia forense en 

l’àmbit de l’ètica i la deontologia: The european psychologist in forensic work and as expert 

witness. Recommendations for an ethical practice.

Aquestes recomanacions versen sobre:

La	identificació	de	competències	rellevants	i	dels	seus	límits. -

Informació basada en l’evidència. -

Valors personals dels i de les professionals de la psicologia (anàlisi de riscos).   -

Facilitació de la valoració/comunicació (especialment en el supòsit de persones amb pocs  -

recursos).
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Limitacions del consentiment informat. -

Qüestions	orientades	a	la	normativa	(com	ara	la	metodologia,	el	llenguatge,	la	informació	 -

ordenada per l’òrgan judicial, etc.).

Límits	de	la	confidencialitat,	tenint	en	compte	que	en	la	psicologia	forense	no	hi	ha	límits	 -

absoluts. Així, els psicòlegs i psicòlogues no han de proporcionar més informació que 

la requerida i estrictament necessària per respondre a la petició i, d’altra banda, han de 

comunicar amb claredat la tasca encomanada.

Reducció del dany. -

Evitació del mal ús (pràctica reactiva i proactiva). -

Manteniment de la integritat i neutralitat davant dels mateixos interessos. -

Responsabilitat per la professió. -

D’altra banda, la Federació Internacional de Treballadors i Treballadores Socials 

(International	Federation	of	Social	Workers	-	IFSW)	disposa	en	el	seu	codi	ètic	el	següent:	

“Els treballadors i treballadores socials han de treballar en estreta col·laboració amb els 

clients i clientes, usuaris i usuàries, i per l’interès de tots ells, però han de prestar el respecte 

als interessos de les altres persones involucrades. S’ha de motivar els clients i clientes i els 

usuaris i usuàries perquè participin al màxim possible i han de ser informats dels riscos i 

dels possibles avantatges de les propostes d’actuació que se’ls ofereixin. 

Mantenir els nivells professionals de pràctica i actuar per aconseguir que millorin.

Els treballadors i treballadores socials han d’admetre que són responsables de les seves 

accions cap als usuaris i usuàries dels seus serveis, la gent amb la qual treballen, els seus 

col·legues, les entitats per a les quals treballen, l’associació professional i la llei, i que 

aquestes	responsabilitats	poden	estar	en	conflicte”.

L’Associació Americana de Psicologia (American Psychological Association - APA) va 

desenvolupar un codi ètic al 1992, revisat i renovat al desembre de 2002, denominat 

Ethical principles of psychologist and code of conduct. Aquest document recull uns principis 

generals	i	una	sèrie	d’estàndards	ètics	més	específics	que	només	es	poden	aplicar	als	i	les	

professionals de la psicologia. 
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Respecte als principis generals, coincideix amb la resta d’informació comentada i fa ressaltar 

els	principis	de	beneficència	i	no-maleficència,	responsabilitat,	integritat	i	justícia.

Els estàndards ètics s’organitzen en 10 grups que fan referència a diversos temes:

1. Resolució d’assumptes ètics

Es desenvolupa en vuit estàndards, dels quals cal fer ressaltar el segon, que estableix 

que	 davant	 conflictes	 entre	 l’ètica	 i	 el	 dret,	 els	 i	 les	 professionals	 han	 d’adherir-se	 als	

requeriments de la llei i les seves regulacions i de l’autoritat legal. En la resta de casos, han 

d’adherir-se al codi ètic.

2. Competència    

Consta de sis punts que subratllen la necessitat i obligatorietat dels i les professionals 

de	mantenir	 la	 competència	 professional,	 les	 bases	 científiques	 i	 juraments	 de	 la	 seva	

pràctica	i	la	capacitat	per	derivar,	delegar	o	finalitzar	un	cas	si	es	donen	les	circumstàncies	

descrites. Per a la pràctica forense s’estableix que els i les professionals de la psicologia 

han d’estar familiaritzats amb les normes i rols jurídics.

3. Relacions humanes

És un conjunt de 12 elements que recorden aspectes bàsics com ara l’evitació de la discriminació, 

les implicacions sexuals amb la clientela, l’explotació, etc. Es destaca la importància del 

consentiment informat, que obliga a donar una explicació adient de l’actuació que es pretén fer 

i	a	informar	dels	límits	de	la	confidencialitat	en	els	casos	de	requeriments	judicials.

4. Privadesa i confidencialitat

Els	set	punts	que	conté	es	refereixen	als	riscos	de	la	privadesa	i	els	límits	de	la	confidencialitat,	

definits	en	termes	semblants	als	exposats	en	el	codi	deontològic	de	compliment	obligat	a	

l’Estat espanyol.  

5. Publicitat i altres estaments públics

Els	i	les	professionals	han	de	justificar	la	seva	competència,	grau	(nivell)	acadèmic,	formació	

especialitzada, pràctica, etc., i poden ser separats de la seva activitat si no ho fan. 
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6. Quotes i registre

Els psicòlegs i psicòlogues estan obligats a complir les recomanacions establertes per la 

llei del lloc on desenvolupen la professió quant a aquests termes.

7. Educació i formació

Conté	set	estàndards	sobre	normativa	específica	en	relació	amb	els	dissenys	educatius	i	

programes d’entrenament.

8. Investigació i publicacions

Té 15 punts que desenvolupen els criteris que han de seguir els i les professionals que 

centren la seva activitat en aquests àmbits.

9. Avaluació 

Consta	d’11	estàndards	relatius	específicament	a	l’avaluació,	que	incideixen	d’una	manera	

especial en l’ús i/o abús dels instruments d’avaluació. Indiquen que és obligatori incloure 

en	els	 informes	 la	metodologia	 de	 treball,	 amb	 les	 tècniques	 i	 informació	 suficients	 per	

sustentar els resultats establerts, i que, a partir d’això, s’ha d’explicitar que les conclusions 

i recomanacions es basen en un procés de valoració amb l’ús d’instruments de reconegut 

prestigi	 i	 validats	 empíricament,	 afirmació	 que	 s’ha	 de	 justificar.	 No	 es	 poden	 utilitzar	

mecanismes que no compleixin aquestes condicions; si es fa, se n’han d’exposar 

les limitacions i l’abast de les conclusions, tenint en compte que es pot caure en la 

interpretació.

És necessari escollir instruments adaptats a les condicions individuals de les persones 

avaluades, de la mateixa manera que els resultats han de ser transmesos tant a aquestes 

persones com a l’òrgan judicial en termes comprensibles per tothom.   

10. Teràpia 

Consta de 10 estàndards bàsics que cal tenir en compte sobre l’activitat de la teràpia 

específica.
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5. Rol professional dels pèrits

Tant si la seva funció és la de pèrit com la de testimoni, el o la professional intervé en el 

procés judicial dins del que es denomina període probatori, i la seva intervenció esdevé un 

mitjà de prova.

El o la professional com a testimoni 

Un testimoni refereix el que sap d’un fet passat. La intervenció del o la professional com a 

testimoni depèn, en última instància, del jutge o jutgessa, que és qui té competència per 

admetre les proves, en aquest cas testimonis, que les parts es limiten a proposar. 

La intervenció del o la professional com a testimoni té el seu origen, en la majoria de les 

ocasions, en la proposició de prova d’una de les parts. Aquesta citació es fa tenint en compte la 

seva professió; altrament, no seria més que una citació com a testimoni de manera particular. 

Com	a	conseqüència	d’això	poden	sorgir	els	problemes	que	es	deriven	de	la	confidencialitat	

de les dades dels usuaris i usuàries.

L’informe o qualsevol document que s’aporta a la causa i que el o la professional presenta 

davant el tribunal com a testimoni, és una prova documental. 

És diferent la situació en què un tribunal sol·licita la declaració del o la professional en qualitat 

de testimoni i/o l’aportació de documentals (històries clíniques, exploracions psicològiques 

anteriors, etc.) sobre un pacient, client o usuari amb qui s’ha realitzat una intervenció 

professional en el passat i/o s’està intervenint en l’actualitat. 

El o la professional, per una banda, pot obeir al manament del tribunal en els termes que 

aquest proposi. Però, per altra banda, pot fer-ho en els termes que personalment estimi 

convenients i que no contravinguin les seves pròpies conviccions ètiques; així, per exemple, 

pot decidir quines dades exposa i quines no o quin nivell d’aprofundiment d’informació ofereix 

al tribunal. El tribunal pot donar-se per satisfet o pot sol·licitar noves dades i, davant d’això, el 

o la professional pot optar de nou per obeir el manament del tribunal o actuar en els terminis 

que consideri oportuns.

El o la professional com a pèrit o pèrita 

El pèrit o pèrita emet un judici o valoració sobre una persona, cosa o situació, d’acord 
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amb un examen exhaustiu dels elements sotmesos a la seva consideració, per efectuar 

successivament	les	deduccions	que	aconselli	la	seva	ciència	i,	finalment,	exterioritzar-les	en	

forma de conclusions - respostes als punts litigiosos pels quals va ser consultat. 

La funció de pèrit és la d’ajudar al jutge o la jutgessa a prendre una decisió, brindant-li el suport 

que	li	atorguen	els	seus	coneixements,	en	gran	diversitat	de	situacions	i	com	a	conseqüència	

de	la	complexitat	d’algunes	qüestions	que	es	poden	suscitar.	El	pèrit	o	pèrita	es	converteix	

així en un suport per al jutge o la jutgessa en les ciències que desconeix. Per aquest motiu 

s’exclou qualsevol professional del dret, ja que si a algú se li ha de pressuposar una millor 

formació jurídica és al jutge o la jutgessa.

Una condició per poder actuar com a pèrit o pèrita és no tenir un coneixement previ dels fets 

per raons de parentiu, amistat i/o pràctica professional.

En el cas del pèrit, l’informe que pot presentar davant el tribunal pot ser el pericial, elaborat 

després del nomenament del jutge o la jutgessa.

Pel que fa a les obligacions ètiques inherents al rol de pèrit, es considera que la primera i 

fonamental és no ometre la veritat, distorsionar-la i/o faltar-hi, falsejant conscientment els 

procediments, resultats i conclusions del peritatge. Així, és necessari anotar els aspectes 

següents:	abans	d’iniciar	l’acte	pericial,	tots	els	pèrits	i	pèrites	presten	jurament	—de	la	mateixa	

manera	que	està	establert	que	ho	facin	els	 testimonis—	de	procedir	bé	 i	fidelment	en	 les	

seves	operacions	i	de	no	proposar-se	cap	altre	fi	que	el	de	descobrir	la	veritat	(art.	474	LECr).	

En aquest sentit, la Llei d’enjudiciament criminal, a l’article 459, diu: “Les penes dels articles 

precedents són aplicables en el seu grau màxim als pèrits que declarin falsament en judici, 

els quals seran condemnats, a més a més, a inhabilitació especial.” L’article 421 del Codi 

penal planteja que “quan l’obsequi sol·licitat, rebut o promès tingui per objecte que l’autoritat 

o el funcionari públic s’abstingui de fer un acte que hauria de practicar en l’exercici del seu 

càrrec, les penes han de ser de multa del tant al duple del valor de l’obsequi i inhabilitació 

especial per a ocupació o càrrec públic per un període d’un a tres anys”. I l’article 422 del Codi 

penal estableix: “El que disposen els articles precedents també ha de ser aplicable als jurats, 

àrbitres, perits o qualsevol persona que participi en l’exercici de la funció pública”.

En els casos en què el peritatge és sol·licitat directament per les parts, és una pràctica 

generalitzada que el pèrit o la pèrita escolti el client o clienta (la persona implicada i/o 

l’advocat o advocada) abans de decidir si el durà a terme. Per altra banda, el o la professional 
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pot renunciar a ser pèrit en una causa quan hi ha estat proposat per un tribunal bé per 

iniciativa d’aquest mateix o bé a instàncies de les parts. Per fer-ho només ha d’enviar l’avís 

de renúncia al jutjat que el proposa i/o no signar l’acceptació del càrrec. També pot rebutjar la 

petició de realització de qualsevol peritatge que procedeixi directament de les parts si entra 

en	contradicció	amb	els	seus	principis	ètics	o	per	qualsevol	altra	causa	justificada.

El testimoni qualificat

És una persona que, a més de posseir determinats coneixements tècnics o artístics, té 

constància d’un fet en virtut precisament dels seus coneixements especials, i que és cridada 

al procés perquè expliqui tot el que sàpiga d’aquest fet. És un o una testimoni, encara que 

el jutge o la jutgessa concedeixi a la seva testimoniança més valor que a una de normal i es 

converteixi en un testimoni pèrit.    

 

6. Intervenció tècnica. Recomanacions i propostes per declarar com a 
pèrit en el judici oral

Com	ja	s’ha	mencionat	abans,	hi	ha	alguns	principis	específics	que	regeixen	la	fase	de	judici	

oral i que condicionen la intervenció dels i les professionals citats com a pèrits.  L’oralitat 

apareix com un dels més evidents; implica fonamentar la resolució judicial únicament en 

el material aportat per les parts i especialment en la prova efectuada oralment davant de 

l’òrgan judicial. D’aquest en deriven: la immediació, a saber, el jutge que resolgui el procés 

ha d’haver assistit a la pràctica de les proves amb immediatesa, apreciant les declaracions 

i observant directament els mitjans de prova presentats; la contradicció, la qual, a banda 

de l’equiparació al principi d’audiència, també té una altra manifestació en relació amb les 

possibles	modificacions	 del	 debat	 en	 la	 fase	 de	 judici	 oral,	 i	 la	publicitat, segons la qual 

les actuacions poden ser presenciades per la societat en general i el públic assistent en 

particular. Aquest dret, que tenen les parts però també terceres persones, és el que es coneix 

com audiència pública. 

Tot això remarca la idea de la importància que els pèrits psicòlegs i/o treballadors socials 

estiguin preparats per afrontar la situació de declaració en la fase del judici oral. 

Aquesta preparació ha de ser present en tot el procés de la intervenció professional: des de 

la	planificació	de	les	entrevistes,	l’elecció	de	les	proves	psicològiques	i	la	determinació	dels	
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professionals amb els quals es contrastarà la informació (coordinacions amb altres serveis) 

fins	a	la	redacció	de	l’informe,	que	conté	la	resposta	a	l’ofici	on	es	va	formular	la	sol·licitud	

que va originar la intervenció. 

Per aquest motiu, a continuació es detalla de forma resumida la metodologia de treball 

específica	dels	equips	d’assessorament	tècnic	penal,	que	s’inicia	a	partir	de	l’ofici	de	l’òrgan	

judicial	i	conclou	amb	la	ratificació	de	l’informe	al	judici.	

D’acord amb el contingut de la demanda i la matèria de valoració sobre la qual s’ha 

d’informar, el coordinador o la coordinadora de l’equip assigna el cas a un tècnic o tècnica 

amb	el	perfil	professional	adient	per	donar-hi	resposta.	Els	criteris	són:

a) Com a criteri de referència, si la matèria de valoració sobre la qual es demana l’informe 

és tant de caràcter psicològic com de caràcter social, el programa s’assigna a un psicòleg 

o psicòloga i a un treballador o treballadora social que intervenen de forma conjunta.

b) En el cas de procediments sumaris, el programa s’assigna a dos professionals de la 

mateixa disciplina, un dels quals actua com a referent. Ell és el que condueix el procés 

d’intervenció i du a terme les actuacions oportunes, com també contrasta amb l’altre 

professional les informacions obtingudes i les conclusions i/o propostes que se’n deriven.

Amb l’objectiu de reunir la informació disponible, les primeres actuacions que cal preparar 

són la consulta de la informació judicial i la consulta de l’expedient administratiu en el cas 

que hi hagi antecedents d’intervenció.

En	alguns	casos	és	necessari	adreçar-se	a	l’oficina	judicial	per	consultar	l’expedient	judicial	

i	 extreure’n	 la	 informació	 necessària	 sobre	 el	 fet	 delictiu,	 la	 petició	 fiscal,	 els	 possibles	

informes tècnics (psicològics, socials, forenses) que consten a la causa i altres informacions 

que puguin resultar rellevants per ubicar correctament la sol·licitud, situar el cas i determinar 

les intervencions que es duran a terme.

El	 o	 la	 professional	 responsable	 del	 cas	 planifica	 les	 intervencions	 que	 s’han	 de	 dur	 a	

terme segons l’anàlisi de la informació disponible, i sempre d’acord amb el contingut de la 

demanda i de l’objecte de la intervenció. Com a norma general es té en compte el principi 

d’intervenció mínima necessària i el de no-reiteració d’intervencions anteriors que puguin 

donar-se per vàlides.
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S’ha	de	fer	una	primera	planificació	de	quina	o	quines	persones	cal	entrevistar,	la	qual	pot	

ser revisada, si és necessari, al llarg de la intervenció. En principi, però, s’ha de procurar 

sempre mantenir una entrevista amb la persona objecte de l’estudi i, en cas que no sigui 

possible i es duguin a terme entrevistes amb altres persones, s’ha d’indicar aquesta 

circumstància a l’informe o la nota informativa que se’n derivi.   

En determinades ocasions, la impossibilitat de mantenir una entrevista amb la persona 

objecte	 de	 l’estudi	 fa	 inviable	 elaborar	 l’informe,	 i	 així	 s’ha	 de	 notificar	 a	 la	 instància	

judicial.

Un	 cop	 citada	 la	 persona	 en	 qüestió,	 en	 la	 primera	 fase	 de	 l’entrevista	 es	 presenta	 el	

servei i s’enquadra la intervenció. S’ha d’informar clarament sobre el motiu i l’objecte de 

l’exploració	i	la	seva	finalitat,	així	com	sobre	la	metodologia	que	se	seguirà.	En	el	supòsit	

que es tracti de menors, aquesta informació s’ha de facilitar als pares i/o tutors.

En la fase d’exploració pròpiament dita, s’ha de recollir la informació que calgui sobre 

les	 dades	 d’identificació,	 els	 antecedents	 significatius	 i	 la	 situació	 actual	 de	 la	 persona	

entrevistada, i s’ha d’evitar la recerca d’informacions innecessàries. A partir d’aquí, es pot 

fer l’exploració psicològica i clínica aplicant, si escau, les proves diagnòstiques pertinents 

per donar resposta al motiu de la demanda. Aquesta segona intervenció és convenient que 

s’efectuï en una sessió diferent.

Les	coordinacions	externes,	com	a	tècniques	indirectes	d’exploració,	tenen	la	finalitat	de	

recollir informació addicional d’aquells professionals o serveis que, d’acord amb el seu 

coneixement	del	cas,	puguin	aportar	dades	significatives	en	relació	amb	l’objecte	d’estudi	

o puguin corroborar o refutar determinades informacions. Sempre que calgui, la informació 

s’ha de sol·licitar per escrit i es pot adjuntar a l’informe. En qualsevol cas s’ha d’esmentar la 

font de les informacions que s’utilitzen per fer-ne valoracions o extreure’n conclusions.

Una vegada coberta la fase de recopilació i interpretació de dades, s’elabora l’informe, 

que	 ha	 d’incloure	 la	 informació	 estrictament	 necessària	 que	 s’adeqüi	 a	 l’objecte	 de	 la	

demanda i ha d’aportar valoracions, conclusions i/o propostes concretes sobre la matèria 

de valoració.

Tot el contingut de l’informe s’ha de sotmetre als criteris d’objectivitat i d’especialització 

professional, i s’hi ha de deixar molt clarament diferenciada la part d’informacions recollides 

i la seva procedència, de la part valorativa i de les conclusions i/o propostes. 
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Com a pauta general, els informes han d’incloure:

Dades	d’identificació	judicials -

Motiu de l’informe (contingut de la demanda) -

Dades	d’identificació	de	la	persona	objecte	de	l’estudi -

Metodologia (actuacions efectuades) -

Antecedents	 significatius	 i	 situació	 personal	 actual	 dels	 àmbits	 que	 corresponguin	 en	 -

cada cas:

àmbit familiar -

àmbit econòmic -

àmbit educatiu -

àmbit sanitari -

àmbit psicològic -

àmbit jurídic -

Resultat de les exploracions psicològiques efectuades (si escau) -

Valoració i conclusions -

Proposta (si escau) -

Un cop supervisat pel coordinador o la coordinadora, l’informe, previs els tràmits administratius 

pertinents, es pot lliurar al jutjat indirectament (per correu) o bé personalment, quan interessi 

comentar-ne alguns aspectes amb el jutge o jutgessa. També es pot avançar per mitjans 

electrònics	si	és	necessari,	però	això	no	n’exclou	la	tramesa	formal	subsegüent.		

Quan els i les professionals signataris de l’informe siguin citats a l’acte del judici oral per 

ratificar-lo,	s’hi	hauran	de	presentar	personalment.

S’ha de tenir en compte que els qui participen en el judici tenen uns objectius mediatitzats per 

les	funcions	que	els	marquen	les	lleis	i	sobretot	les	parts:	fiscal,		acusació	particular	i	defensa.	

Tots s’han de preparar per a aquest acte incloent l’interrogatori que faran al pèrit o la pèrita.

Tenint presents els objectius de les parts, com també que la part que proposa el pèrit o la 

pèrita n’ha d’establir la idoneïtat, incidint en la seva capacitació per a la prova pericial, les 
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preguntes formulades hauran d’anar encaminades a demostrar que:

El pèrit o la pèrita posseeix títols legalment reconeguts en el seu camp (per exemple,  -

de metge, psicòleg, treballador social, etc.). El pèrit o la pèrita posseeix un enteniment 

reconegut en la respectiva ciència, tècnica o art, encara que no tingui títol (postgraus, 

màsters, estudis d’entitats reconegudes).

Altres factors que s’han de considerar respecte del pèrit o la pèrita són: 

Si té formació professional especialitzada en el seu camp (ex. balística, grafologia). -

Si	disposa	d’algun	certificat	emès	per	algun	organisme	oficial	o	professional	en	el	seu	camp. -

Si ha exercit com a pèrit durant un temps considerable. -

Si ha estat docent en el seu camp. -

Si ha publicat articles, textos o tractats en el seu camp. -

Si forma part d’associacions professionals que tenen a veure amb el seu camp. -

Si ha declarat en altres judicis i ha estat reconegut com a pèrit per a tals efectes.    -

S’ha de tenir present que el dictamen del pèrit o pèrita és, en tot cas, una opinió d’una 

persona amb coneixements especialitzats i, per tant, està subjecte, com qualsevol prova, 

a una valoració basada en l’anàlisi crítica. El testimoni pericial, pel fet d’estar revestit de 

criteris	 científics	 moltes	 vegades	 impressionants,	 té	 un	 impacte	 summament	 fort;	 això	

comporta el perill d’una acceptació absoluta, la qual s’ha d’evitar ja que els pèrits i la seva 

ciència són fal·libles i susceptibles d’alteració. La ciència forense no és exacta i les proves 

pericials	estan	subjectes	a	molts	pressupòsits	que	poden	afectar-ne	la	validesa	o	fiabilitat.

La base fàctica per a l’opinió del pèrit o la pèrita 

L’interrogatori	 del	 proponent	 del	 peritatge,	 sigui	 fiscal	 o	 defensor,	 ha	 d’establir	 els	 fets	

presumptes sobre els quals estan basades les conclusions del pèrit o la pèrita. La regla, 

aquí, és que l’interrogador ha d’assentar les bases per a la conclusió del pèrit o la pèrita, 

no solament perquè tingui credibilitat tècnica, sinó perquè el jutge o la jutgessa disposi de 

tota	la	informació	necessària	per	evitar	una	inferència	errònia	i,	com	a	conseqüència,	una	

resolució errònia del cas. 



Recomanacions per defensar l’informe al judici oral

29

La base tècnica de l’opinió del pèrit o la pèrita  

És adient que el pèrit o la pèrita expliqui les tècniques i ciències utilitzades, per a una millor 

comprensió per part del jutge o la jutgessa. Si les parts no indaguen de forma satisfactòria 

sobre aquests factors o bé hi ha dubtes o confusió, es pot veure compromesa la conclusió 

de l’informe pericial i la credibilitat professional del pèrit o la pèrita.

Regles especials sobre el contrainterrogatori 

La	finalitat	del	contrainterrogatori	del	pèrit	o	 la	pèrita	és	 la	de	poder	 refutar,	 totalment	o	en	

part, allò de què ha informat en la seva prova pericial, com a mesura per visualitzar possibles 

defectes	o	errors	en	les	seves	conclusions.	Pot	consistir	en	el	següent:

Formular preguntes relacionades amb la base fàctica sobre la qual recolza la conclusió,  -

en cas que no s’hagi fet satisfactòriament a criteri del jutge.

Plasmar variants hipotètiques a la base fàctica que possiblement farien canviar l’opinió o  -

conclusió del pèrit o la pèrita. 

En	 relació	 amb	 la	 base	 tècnica	 de	 la	 prova	 pericial,	 utilitzar	 tractats	 científics	 que	 -

contradiuen	el	pèrit	o	la	pèrita	o	bé	demostren	que	no	ha	aplicat	bé	la	tècnica	científica.	

És	una	mesura	efectiva	per	evidenciar	un	treball	fluix	i	negligent.		

Demostrar	al	jutge	que	la	prova	que	s’ha	ofert	no	és	acceptable	científicament.	Això	es	 -

fa mostrant al pèrit articles, tractats i crítiques de la prova, a propòsit dels quals se li fan 

preguntes, o bé citant-ne un altre per declarar sobre aquests factors posteriorment. 

El pèrit o la pèrita està subjecte a les mateixes proves de credibilitat que altres testimonis.  -

Demostrar prejudici pot ser un factor important. Aquest és el cas del pèrit o la pèrita que 

està rebent honoraris substancials pel seu testimoniatge o que treballa diàriament amb el 

fiscal	del	cas	i	hi	té	amistat.	

D’igual manera, la demostració que en algun cas el pèrit o la pèrita hagi mentit o s’hagi  -

equivocat	pot	ser	un	factor	influent	en	la	valoració	del	seu	testimoniatge.	

Atès el que s’ha exposat, a continuació es presenten tot un seguit de recomanacions que convé 

tenir en compte si es rep una citació per declarar com a pèrit en un judici.  
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Abans del judici

S’ha de consultar el procediment judicial i obtenir tota la documentació important que  -

s’hi hagi adjuntat després de l’informe pericial; també tenen un gran interès les proves 

contrapericials aportades amb posterioritat. Són especialment rellevants la interlocutòria 

d’obertura	del	judici	oral	i	l’escrit	de	qualificació	de	la	fiscalia	(o	bé	l’escrit	de	la	part	que	

demanava l’informe).

S’ha de recollir el full d’ordre d’intervenció de les persones citades a judici, per tenir  -

una	orientació	sobre	quan	s’ha	d’intervenir,	quina	qualitat	té	la	prova	(pericial,	testifical,	

documental) i quins són els altres professionals que han de comparèixer per declarar.

És	convenient	aclarir,	si	no	queda	especificat,	si	la	citació	és	en	qualitat	de	pèrit,	testimoni	 -

o	testimoni	qualificat,	de	cara	a	la	preparació	del	judici.		

És útil comentar amb la persona del jutjat que gestiona el procediment, la possibilitat que  -

avisi	 (per	exemple,	per	 telèfon)	el	professional	amb	suficient	antelació	a	 l’entrada	a	 la	

sala, per tal d’economitzar temps i reduir la possible ansietat per anticipació. 

Convé informar-se sobre la possibilitat i el procediment de declarar a través de  -

videoconferència i, si és el cas, sol·licitar-ho per evitar desplaçaments a altres partits 

judicials fora del lloc de treball.

Cal coordinar-se amb l’altre professional que també estigui citat com a signant del mateix  -

informe.	És	molt	important	fixar	els	termes	de	les	respectives	intervencions	i	acordar	els	

punts clau d’argumentació i defensa de l’informe.

Si es creu oportú, es poden valorar els aspectes de la intervenció el dia del judici i d’altres  -

relacionats amb el coordinador o la coordinadora de l’equip (proposta d’acompanyar la 

víctima, sol·licitar la videoconferència per declarar...). 

S’han de revisar el dossier i l’expedient administratiu; s’han de llegir de nou l’informe, la  -

història social o clínica, la psicometria i la restant documentació judicial. 

És	adient	revisar	la	bibliografia	sobre	els	fonaments	tècnics	de	la	intervenció	i	de	l’informe	 -

(metodologia, teoria, diagnòstic, psicometria, etc.), així com recollir tot el material que pot 

ser útil durant la compareixença al judici. 

Si la declaració de la víctima es va realitzar amb el Programa de suport a l’exploració  -

judicial i, per tant, va ser enregistrada, cal visionar-la de nou per fer una bona preparació 

al judici. 

Finalment, també cal tenir present que, malgrat que el pèrit hagi estat citat a judici oral,  -
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la	part	que	ha	sol·licitat	la	prova	pericial	pot	renunciar	a	la	seva	ratificació	en	l’acte	del	

judici	oral	fins	i	tot	en	el	moment	que	aquell	estigui	a	punt	d’entrar	a	la	sala,	de	manera	

que queda dispensat de fer-ho.  

Durant el judici

S’ha de tenir present que la funció del o la professional en l’acte del judici oral és la  -

de	ratificar	i	argumentar	el	seu	informe	i	les	seves	intervencions,	no	la	de	representar	i	

defensar l’interès de cap de les parts en litigi, ni dels operadors judicials, ni d’institucions, 

ni d’altres professionals aliens.  

S’ha de procurar utilitzar un estil verbal concret, precís i concís, sense divagacions ni  -

digressions.	Sempre	es	pot	 ratificar	 l’informe	 i	 remetre	al	seu	contingut	 literal	quan	es	

consideri	que	ja	respon	de	manera	suficient	a	la	pregunta	formulada.	

Cal explicar, matisar, reformular aquells punts de la intervenció i de l’informe que no es  -

considerin	prou	clars.	Això	s’ha	de	fer	per	iniciativa	pròpia,	en	el	moment	de	la	ratificació	

verbal,	quan	s’hagi	modificat	l’informe	o	les	conclusions.

Es pot consultar i llegir l’informe i altres materials documentals del dossier sempre que es  -

consideri necessari per respondre a les preguntes formulades.  

Si alguna pregunta no s’entén, es pot demanar que sigui repetida o bé aclarida.  -

Quan s’estima que no es pot respondre a una pregunta per motius tècnics, cal raonar-ho.  -

Si es considera que una pregunta no és pertinent o que una de les parts exerceix una  -

pressió excessiva, es pot sol·licitar la intermediació o l’emparament del jutge o la jutgessa 

o del president o la presidenta del tribunal.  

És important recordar que el contingut de l’informe se cenyeix estrictament a la situació que  -

hi ha en el moment de les intervencions, i només es pot extrapolar a altres circumstàncies 

amb	la	corresponent	cautela	i	justificació.		

En el cas que es formulin preguntes respecte de la formació i experiència professional, en  -

primera instància, pel fet de ser un servei públic, només cal informar sobre les funcions 

pròpies del lloc de treball. Si es creu pertinent o es demana de forma expressa, es pot 

aportar informació addicional del currículum del o la professional. 

S’han d’observar en tot moment els principis d’objectivitat, imparcialitat, prudència i moderació en  -

les valoracions, inferències i propostes que es facin durant la intervenció oral en el judici. S’han de 

tenir sempre presents els criteris ètics i deontològics de la professió i del càrrec que s’ocupa. 
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En la mesura del possible, s’han de mantenir la calma i la contenció, així com el control  -

de la intervenció. S’ha de gestionar bé la tensió interna i la pauta d’interacció pregunta 

– resposta s’ha d’ajustar a les necessitats del o la professional en aquest context. En 

aquest sentit cal recordar que la intervenció professional està destinada, a través de la 

informació psicosocial facilitada, a donar llum a les instàncies judicials per tal que puguin 

prendre la decisió més ajustada possible. Així, si el pèrit o la pèrita ho considera adient, 

pot demanar intervenir, per tal d’aclarir o mostrar el seu desacord, durant la pràctica de 

la prova pericial conjunta, quan estan intervenint altres pèrits que han realitzat una prova 

pericial sobre el mateix aspecte.

Si cal esperar al passadís o a la porta del jutjat, és convenient que el o la professional  -

redueixi al mínim la interacció amb les persones sobre les quals ha d’informar, els seus 

familiars	i	el	seu	representant	legal,	i	que	es	mantingui	en	un	segon	terme	fins	al	moment	

que hagi d’entrar a declarar.   

Després del judici

És adient recollir la sentència un cop hagi estat dictada, atès que pot proporcionar un valuós  -

feedback sobre l’efecte de l’informe emès i la intervenció en el judici oral, i també pot ajudar 

al o la professional a ajustar les futures intervencions i compareixences en judicis.

7. Circuit administratiu 

En aquest apartat es vol fer especial menció, des del punt de vista de la gestió administrativa 

i la gestió de recursos humans, de tot el que comporta el document de la citació així com de 

totes les situacions que es poden donar una vegada que s’ha rebut el document que obliga 

a comparèixer a l’acte al qual ha estat citat el o la professional. 

Cal recordar, tal com estableix el marc legal, que la citació és personalitzada, com també 

ho és la compareixença al mateix acte de judici. Per aquest motiu, qualsevol professional 

que sigui citat a judici en l’àmbit de la jurisdicció ordinària ho és individualment i, pel 

mateix motiu, les responsabilitats que se’n puguin derivar també són individuals. És aquest 

professional qui ha de donar resposta a l’informe que ha signat, del qual es pot demanar la 

ratificació	i/o	l’ampliació.		
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Per tot el que s’ha exposat, és molt important la gestió correcta de les citacions als actes 

judicials, el control de les agendes personals dels i les professionals i dels equips, així com 

la comunicació a l’òrgan judicial que ha tramès la citació de qualsevol incidència que pugui 

comportar la incompareixença del pèrit o la pèrita citat, o bé l’endarreriment, ajornament o 

suspensió	de	la	vista	oral,	amb	les	conseqüències	administratives	i	penals	que	se’n	puguin	

derivar i que, igual que la citació, són responsabilitats personals.

Hem de distingir dos moments clau en la gestió de la citació: 

el tractament administratiu de la citació en el moment en què arriba a l’equip i -

les respostes administratives a l’òrgan judicial en relació amb les incidències derivades  -

de la citació.

Tractament administratiu de la citació

Recepció de la citació

Es	recomana	que	les	citacions	vagin	adreçades	a	l’equip	o	al	servei.	Els	justificants	de	 -

recepció han de ser signats pel coordinador o la coordinadora de l’equip o bé, si no n’hi 

ha, pels mateixos professionals citats. Mai no han de ser signats per cap altra persona. 

En el supòsit que la citació estigui adreçada a un o una professional que ja no formi part  -

de	l’equip,	no	s’ha	de	rebre	i	s’ha	de	fer	una	notificació	per	informar	que	aquella	persona	

ja no treballa al lloc que consta en l’expedient judicial. En cas que el o la professional 

que ha signat l’informe, malgrat que ja no pertanyi a l’equip, continuï treballant per a la 

mateixa administració i se sàpiga a quin departament, direcció general o unitat es troba 

adscrit, se n’ha d’informar l’òrgan judicial per tal que trameti la citació a l’organisme en 

qüestió.	En	la	resta	de	supòsits	s’ha	d’informar	l’òrgan	judicial	que	el	o	la	professional	ja	

no treballa en aquella administració i que es desconeix l’adreça on es podria citar. 

Informatització i comprovació d’expedients

S’ha d’introduir la citació a la base de dades per tal que en quedi constància a l’agenda de  -

l’equip. Després cal revisar la situació administrativa de l’expedient al qual fa referència la 

citació,	i	si	l’expedient	es	troba	tancat	definitivament	s’ha	de	sol·licitar	a	l’arxiu	central.

Un cop registrada, la citació s’arxiva a l’expedient físic i se’n lliura una còpia al o la professional  -

corresponent perquè pugui programar a la seva agenda el dia de l’acte del judici; alhora 

també se’n dóna una còpia al coordinador o la coordinadora perquè en tingui constància.
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A partir d’aquest moment és responsabilitat del o la professional citat la compareixença a  -

l’òrgan judicial el dia i a l’hora que indiqui la citació.

Respostes administratives a l’òrgan judicial en relació amb les incidències derivades 

de la citació

Hi ha tot un seguit de circumstàncies en relació amb els i les professionals que poden tenir 

una incidència directa en l’assistència al judici, com ara les baixes laborals, les vacances, 

els dies d’assumptes personals, els permisos i les llicències. 

En	aquests	supòsits,	la	gestió	dels	quals	correspon	a	l’Administració,	s’ha	de	notificar	la	 -

incidència a l’òrgan judicial i alhora s’han de donar alternatives perquè no repercuteixi en 

la celebració del judici. 

En	cada	un	dels	casos	següents	escauen	les	actuacions	que	s’especifiquen:

Impossibilitat de comparèixer per baixa laboral

Si el o la professional que ha estat citat es troba en situació de baixa laboral, es poden  -

produir dues situacions: que hi hagi data prevista de reincorporació o bé que es desconegui 

la data d’alta. En el primer cas, es comunica la circumstància laboral del o la professional, 

que	s’ha	de	justificar	mitjançant	un	certificat	del	coordinador	o	la	coordinadora	de	l’EATP	

(equip d’assessorament tècnic penal), i alhora s’informa de la previsió d’incorporació a la 

feina (vegeu l’annex 1). Així es proporciona a l’òrgan judicial la possibilitat de proposar una 

nova data per al judici, en el cas que se suspengui, o d’ajornar la prova pericial si es preveu 

que la reincorporació tindrà lloc en un termini de menys d’un mes a comptar de la data de 

celebració del judici. Si es desconeix la data de reincorporació, es comunica igualment la 

incidència,	justificada	mitjançant	el	certificat	esmentat,	i	s’indica	que	s’ignora	la	data	d’alta	

(vegeu l’annex  2).

Incompareixença per vacances, permisos, llicències, cursos i/o congressos

Aquest bloc d’incidències és més delicat, ja que no fa referència a situacions personals 

excusables (com la baixa laboral), sinó a drets laborals, incidències de caràcter organitzatiu 

i actuacions formatives que milloren la qualitat de l’equip, la seva imatge i la promoció 

personal i professional dels tècnics i tècniques que hi participen.
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En aquest cas, diferenciem entre períodes de vacances o permisos i etapes de formació:

Quan es tracta de vacances i/o permisos, se sap la data d’incorporació a la feina del o la  -

professional, raó per la qual es pot sol·licitar a l’òrgan judicial l’ajornament de la prova pericial 

dins dels terminis legalment establerts per la LECr. A l’òrgan judicial se li ha d’argumentar que 

per motius d’organització interna de l’equip s’han d’establir uns torns rotatius de vacances 

de tot el personal per garantir sempre la prestació del servei (vegeu l’annex 3). 

Quan es tracta de formació, s’ha d’explicar el motiu i la singularitat de l’acte formatiu en  -

qüestió,	així	com	 la	seva	finalitat,	 i	posar	de	manifest	que	comporta	una	millora	de	 la	

qualitat de la prestació del servei que s’ofereix, i, per tant, també de la informació que 

els òrgans judicials reben de l’equip a través dels seus informes pericials. Es recomana, 

a part de trametre la sol·licitud per escrit, telefonar al jutge i/o magistrat o bé fer-li una 

visita	personal	per	tal	de	reforçar	la	sol·licitud,	que	s’ha	d’acompanyar	amb	el	justificant	

de l’activitat formativa.

En ambdós supòsits s’ha de sol·licitar l’ajornament de la prova pericial del judici oral (ve-

geu l’annex 4). 

Coincidència de dues o més citacions a judici el mateix dia

Es comunica aquesta circumstància als òrgans judicials implicats, mitjançant un escrit  -

acompanyat	de	les	citacions	a	judici	que	acrediten	la	dificultat	de	fer	la	compareixença	a	

la vista oral.

Si els judicis se celebren a la mateixa seu judicial o en dues de molt properes, es pot  -

acordar amb els òrgans judicials afectats un horari de compareixença del pèrit o la pèrita 

per	a	tots	els	judicis,	a	fi	de	no	endarrerir	les	agendes	dels	òrgans	judicials	i	no	perjudicar	

les parts implicades en el procediment penal. També cal tenir present l’avanç de les 

tecnologies i la informàtica, que permet, amb mitjans com la videoconferència, assistir a 

més d’un judici el mateix dia encara que se celebrin en partits judicials diferents.

8. Estadística i avaluació  

Alhora	que	es	va	iniciar	la	reflexió	sobre	la	metodologia	del	judici	oral,	es	va	engegar	un	

petit	estudi	que	pogués	oferir,	sense	cap	pretensió	de	ser	científic,	una	mostra	de	la	realitat	

quotidiana de l’assistència a judici des del punt de vista de la pràctica.  
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Cal destacar que, a la pràctica, les citacions a judici dels i les professionals dels equips 

d’assessorament tècnic de Catalunya han anat augmentat al llarg dels anys en una proporció 

similar	als	programes	finalitzats	(informes	pericials	lliurats	al	jutjats),	tal	com	es	pot	veure	

en	el	quadre	següent:	

Nombre de demandes de programes, programes finalitzats i citacions a judici 
als equips de Catalunya per anys

Relació percentual entre citacions a judici i programes finalitzats per anys

 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Finalitzats 1.143 1.094 1.569 1.849 1.869 1.873

Citacions 326 290 208 338 346 411

% citacions 28,5 26,5 19,63 18,28 18,51 21,94

Programes finalitzats/citacions a judici
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Com	reflecteix	el	gràfic,	al	llarg	d’aquests	últims	sis	anys	hi	ha	hagut	una	reducció	percentual	

amb	una	recuperació	en	relació	amb	els	programes	finalitzats.	No	obstant	això,	si	només	es	

tenen en compte les dades del 2008 en números totals, les citacions a judici dels EATP de 

Catalunya han augmentat un 97,59 % en relació amb el 2005.

En vista que les citacions a judici suposen una part important de les funcions dels i les 

professionals de l’EATP, es va considerar convenient realitzar una prospecció qualitativa 

del	 que	 significa	 assistir	 a	 un	 judici.	 Per	 aquest	motiu	 es	 va	 decidir	 recollir	 durant	 cinc	

mesos, de manera sistemàtica, una sèrie de dades sobre els i les professionals citats, el 

temps que dediquen a la declaració (incloent-hi el d’espera) i el contingut de l’interrogatori 

al qual responen.

Per	recollir	aquestes	dades	es	va	utilitzar	el	qüestionari	que	figura	a	continuació,	el	qual	

van emplenar els i les professionals de tots els EATP de Catalunya citats a judici des del 

novembre de 2007 a l’abril de 2008 (vegeu l’annex 5).
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Tot i que no es tracta d’un estudi en profunditat de l’actuació a l’acte del judici, les dades que 

ha	proporcionat	són	una	mostra	del	que	significa	ser	citat	a	comparèixer	a	la	vista	oral.

A continuació es presenten les dades obtingudes, que corresponen a un total de 118 

qüestionaris	omplerts	durant	aquests	cinc	mesos.

En relació amb les citacions per tipus de programa, es pot observar que la majoria (un 71%) 

correspon al Programa d’assessorament tècnic sobre víctimes; això es deu al fet que la 

intervenció dels equips, en fases prèvies al judici oral, es realitza sobre aquesta població. 

Citacions per tipus de programa

26%

71%

3%

ATOE

ATOV

ATT

Citacions per tipus de programes

Assessorament	tècnic	a	encausats	(ATOE) 31
Assessorament	tècnic	a	víctimes	(ATOV) 83
Assessorament tècnic a testimonis (ATT) 4

Quant a la jurisdicció en la qual s’intervé, en la immensa majoria dels casos és la penal, que 

constitueix	el	nostre	àmbit	orgànic	d’actuació.	No	obstant	això,	és	significatiu	que	també	

s’intervingui en altres jurisdiccions, sobretot la de menors (àmbit de justícia juvenil), atès 

que	 la	fiscalia	 i	 els	 jutges	 i	 jutgesses	de	menors	oficien	als	EATP	 informes	pericials	en	

relació amb les víctimes dels joves infractors.

Citacions per tipus de programa
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Procedència jurisdiccional de les citacions

1%

95%

4%

Civil

Penal

Menors

 

Procedència jurisdiccional de les citacions

Civil 1
Penal 112
Menors 5

El 93% dels professionals citats a judici han estat psicòlegs i psicòlogues, per la raó que 

aquests especialistes treballen majoritàriament en la fase prèvia al judici i els treballadors i 

les treballadores socials intervenen en la fase d’execució de la sentència. Aquesta tendència 

s’ha	modificat	amb	les	intervencions	actuals	dels	treballadors	i	les	treballadores	socials	als	

jutjats	de	violència	sobre	la	dona,	on	han	començat	a	assistir	a	judicis	per	ampliar	i	ratificar	

els seus informes. 

Procedència jurisdiccional de les citacions
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Professionals citats

33%

60%

4% 2%
1%

1 psi

2 psi

1 psi+1 TS

1 TS

2 TS

 

Professionals citats

1 psicòleg/òloga 38
2 psicòlegs/òlogues 70
1 psicòleg/òloga i un/a treballador/a social 5
1 treballador/a social 2
2 treballadors/ores socials 1

Dels 118 judicis previstos, dels quals només se’n va anul·lar un, tan sols en 80 es va dur a 

terme la declaració dels professionals citats. En les ocasions restants, el pèrits i les pèrites 

van	comparèixer	davant	el	 jutjat,	però	finalment	no	van	declarar,	encara	que	van	haver	

d’esperar	a	 la	seu	 judicial	fins	a	 la	notificació	de	 la	circumstància	per	 la	qual	no	havien	

hagut de fer-ho.

Professionals citats
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Resultats de la compareixença
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Resultats de la compareixença

Judici fet 80
Conformitat 19
Anul·lació 1
Suspensió del judici 8
Prova pericial desestimada 9

La	interpretació	dels	ítems	avaluats	és	la	següent:

Judici fet: El pèrit o la pèrita ha declarat  en el judici.

Conformitat:  El pèrit o la pèrita ha comparegut al jutjat i no ha arribat a declarar per la 

conformitat de l’acusat o acusada amb la sentència. 

Suspès:  El pèrit o la pèrita ha comparegut al jutjat, però per diferents motius no se celebra 

el	judici	i	es	posposa	fins	a	un	altre	dia.			

Anul·lat:	Es	notifica	al	pèrit	o	la	pèrita,	abans	que	comparegui,	que	el	judici	s’anul·la.	Pot	

haver-hi citació per a un altre dia o no.

Desestimat: El pèrit o la pèrita compareix al judici. El judici se celebra, però es desestima 

la declaració del o la professional i/o se’n desisteix.

Resultats de la compareixença
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El	gràfic	adjunt	mostra	que	només	una	quarta	part	de	les	vegades	que	aquests	professionals	

han	estat	citats	a	judici	s’ha	fet	l’acte	de	declaració	sense	cap	espera	o	s’ha	notificat	el	motiu	

pel qual no han declarat immediatament. Cal dir que en aquests casos el pèrit o la pèrita 

compareix a l’hora indicada al jutjat i que, per proximitat amb l’òrgan judicial, s’estableix 

l’acord d’avisar-lo per telèfon quan sigui el moment exacte de la declaració. L’estalvi en 

temps	que	suposa	aquesta	pràctica	és	significatiu,	ja	que	en	el	20%	de	les	compareixences	

hi	ha	una	demora	de	fins	a	dues	hores	i	en	un	22%,	de	tres	hores	o	més.	

Distribució per temps d'espera

26%

23%
20%

10%

8%

11%
2%

Immediat

Fins a 1 hora

Fins a 2 hores

Fins a 3 

Fins a 4

Fins a 5

Fins a 6

Distribució per temps d’espera

Immediat 30
Fins a 1 hora 27
Fins a 2 hores 24
Fins a 3 hores 12
Fins a 4 hores 10
Fins a 5 hores 13
Fins a 6 hores 2

Distribució per temps d’espera
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A aquest temps d’espera s’hi ha d’afegir el que els i les professionals dediquen a declarar, 

que	sol	ser	de	30	a	40	minuts	(vegeu	les	dades	del	quadre	següent).	Només	en	un	4%	de	

les situacions revisades apareixen declaracions de més de 40 minuts; es tracta de casos 

en	què	les	declaracions	són	dificultoses	en	si	mateixes	per	la	importància	del	judici.	

Distribució per temps de delaració

31%

65%

4%

Fins a 20'

De 20' a 40'

Més de 40'

Distribució per temps de declaració

Fins a 20' 37
De 20' a 40' 76
Més de 40' 5

Distribució per temps de declaració
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Contingut de l'interrogatori  
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Contingut de l’interrogatori

Metodologia 36
Currículum i acreditació professional 7
Coordinacions amb serveis sociosanitaris 7
Altres 18
Capacitats cognitives 18
Característiques psicològiques 56
Circumstàncies sociopersonals 19
Seqüeles	de	les	víctimes	 47
Credibilitat del relat 45
Aspectes civils 2

Contingut de l’interrogatori
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9. Annexos

Annex 1: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per baixa laboral amb data 

d’incorporació 

Annex 2: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per baixa laboral sense data 

d’incorporació

Annex 3: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per vacances laborals

Annex 4: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per participació en una activitat 

formativa

Annex	 5:	 Indicacions	 per	 emplenar	 el	 qüestionari	 de	 recollida	 de	 dades	 relatives	 a	

l’assistència al judici
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Annex 1: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per baixa 
laboral amb data d’incorporació

Il·lm. Sr / Il·lma. Sra. President/a de la Secció ______ 

de l’Audiència Provincial de Barcelona 

Senyor / senyora, 

Us informo que s’ha rebut la citació perquè la psicòloga senyora ________ declari en qualitat 

de pèrita en el judici oral del sumari ______ (Jutjat d’Instrucció núm ______, perjudicada 

______). 

En relació amb això us comunico que en aquelles dates l’esmentada psicòloga es trobarà 

de baixa per maternitat i que la seva incorporació està prevista per al dia 23 de novembre. 

Atesa la circumstància exposada, us sol·licito l’ajornament de la presentació de la prova 

pericial per a una data posterior al 25 de novembre, sempre dins dels terminis establerts 

legalment. 

El/la coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal

Barcelona, 1 d’octubre de 2005        
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Annex 2: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per baixa 
laboral sense data d’incorporació

Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. Magistrat/ada Jutge/essa

Jutjat Penal núm. 2 

Tarragona 

Rotllo ________

Senyor / senyora, 

Us informo que s’ha rebut la citació perquè la treballadora social _____ i la psicòloga ______ 

declarin en qualitat de pèrites en el judici oral del rotllo ________. 

En relació amb això us comunico que l’esmentada treballadora social es troba actualment 

en situació de baixa, per la qual cosa no podrà comparèixer en l’acte del judici.

Actualment no és possible concretar la data de la seva incorporació al lloc de treball, malgrat 

que està previst que es pugui produir cap al mes d’abril. 

Us ho faig saber als efectes adients.

El/la coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal

Barcelona, 17 de març  de 2005



Comunitat Assessorament tècnic penal d’adults

48

Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. President/a de la Secció 10a 

de l’Audiència Provincial de Barcelona 

Senyor / senyora, 

Us informo que s’ha rebut la citació perquè la senyora ______ declari en qualitat de pèrita 

en el judici oral del sumari _______  (Jutjat d’Instrucció núm. _____ de Barcelona).

 En relació amb això us comunico que l’esmentada psicòloga es troba en situació de baixa, 

per la qual cosa no podrà comparèixer en l’acte del judici.

Actualment no és possible concretar la data de la seva incorporació al lloc de treball, malgrat 

que està previst que es pugui produir al mes de setembre.

Us ho faig saber als efectes adients.

El/la coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal

Barcelona, 28 d’abril de 2005
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Annex 3: Impossibilitat de comparèixer al judici oral per vacances 
laborals

Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. Magistrat/ada Jutge/essa

Jutjat Penal núm. 1 de Mataró

Pl. Francisco Tomás i Valiente, s/n 

Mataró 08302

Senyor / senyora,

Us informo que s’ha rebut la citació perquè la treballadora social d’aquest servei ______, 

declari en qualitat de pèrita en el judici oral del procediment abreujat _______.

En	 relació	 amb	 això	 us	 assabento	 que,	 com	 a	 conseqüència	 dels	 torns	 de	 vacances	

establerts per tal que quedin cobertes les necessitats del servei durant el mesos d’estiu, 

aquesta treballadora social gaudirà de les vacances anuals a què té dret d’acord amb la Llei 

de la funció pública des del 18 d’agost al 17 de setembre i, per tant, no podrà comparèixer 

a la citació esmentada anteriorment.

Per aquest motiu sol·licito l’ajornament del judici oral per a una data posterior al 18 de 

setembre. 

El/la coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal

Barcelona, 8 de juliol de 2005
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Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. President/a de la Secció 7a 

de l’Audiència Provincial de Barcelona

Sumari ______

Jutjat d’Instrucció núm. _____  BCN ______

Senyor / senyora,

Amb aquest escrit reitero el de data 20 de maig de 2004 pel qual us informava que, com a 

conseqüència	dels	torns	de	vacances	establerts	per	tal	que	quedin	cobertes	les	necessitats	

del servei, el psicòleg de l’equip ___________ ha de gaudir de les vacances previstes per 

al període d’estiu, a les quals té dret d’acord amb la Llei de la funció publica, entre els dies 

23 d’agost i 22 de setembre de 2004.

Per aquest motiu sol·licito que es canviï la data del judici oral al qual està citat en qualitat 

de pèrit per una altra que no coincideixi amb els dies indicats. 

En cas que no fos possible el canvi esmentat, sol·licito l’ajornament de la presentació de 

la	prova	pericial	fins	a	una	data	posterior	al	22	de	setembre,	sempre	dins	dels	 terminis	

establerts legalment. 

El/la coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal

Barcelona, 12 de juliol de 2004
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Annex 4: Impossibilitat de comparèixer a l’acte del judici oral per 
participació en una activitat formativa

Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. Magistrat/ada Jutge/essa

Jutjat Penal núm. 23

Barcelona

Procediment:  _______________

Senyor / senyora,

En relació amb el judici oral referent al procediment abans esmentat, que tindrà lloc el 

dia 19 de juny de 2010 a les 11.15 hores, us informo que el psicòleg de l’EATP senyor 

__________, que hi ha estat citat com a pèrit, no hi podrà assistir perquè és l’encarregat 

d’impartir aquest dia, a l’Escola de Policia de Mollet del Vallès, el curs titulat Protecció i 

assistència a las víctimes, l’horari del qual és de 8.30 a 14.00 hores.

Per aquest motiu demano l’ajornament de la presentació de la prova pericial per a una data 

posterior a l’esmentada.

El/la coordinador/a de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal

Barcelona, 8 de maig de 2005     
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Annex 5: Indicacions per emplenar el qüestionari de recollida de dades 
relatives a l’assistència al judici

Per	emplenar	aquest	qüestionari	s’han	seguit	les	instruccions	següents:

Número	d’expedient:	és	el	que	identifica	l’expedient	administratiu	que	es	custodia,	a	fi	1. 

de poder comprovar, si escau, les dades que se n’han extret.

Número i tipus de jutjat que cita i la seva jurisdicció (penal, menors o civil). Número de 2. 

procediment judicial. 

Data del judici3. 

Situacions d’assistència a judici:4. 

Judici realitzat: S’hi ha declarat.   -

Conformitat: S’ha comparegut al judici però no s’hi ha declarat per conformitat amb la  -

sentència.

Suspès: S’ha comparegut al judici, però aquest no s’ha celebrat sinó que s’ha posposat  -

fins	a	un	altre	dia.			

Anul·lat:  El judici s’ha anul·lat abans de comparèixer-hi i no es durà a terme. -

Desestimat: S’ha comparegut al judici, que s’ha celebrat, però s’ha desestimat la  -

declaració del pèrit o pèrita de l’EATP i/o se n’ha desistit.

Demanda de videoconferència: Cal preguntar a l’administratiu o administrativa si s’ha 5. 

fet	la	demanda.	A	l’expedient	figura	una	còpia	de	la	sol·licitud	de	videoconferència,	que	

es demana sempre per escrit.

Altres pericials i interrogatori: Es refereix a l’existència d’altres proves pericials  sobre 6. 

el mateix encausat i/o víctima i del mateix tipus d’intervenció (psicològica, psiquiàtrica, 

social, mèdica), on es puguin donar contradiccions i/o declaracions conjuntes amb al-

tres pèrits i pèrites. 
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Contrapericial: Fa referència a proves i/o informes que tinguin per objecte desacreditar 7. 

i/o posar en dubte la prova pericial feta per l’EATP. Es realitzen sempre després del 

lliurament al jutjat de l’informe de l’EATP.

Per tal de conèixer aquestes dades caldria fer una revisió de l’expedient judicial  en 

dates prèvies al judici oral i veure si hi ha altres informes.

Pel que fa a la pregunta “rol pel qual hem estat citats”, si no s’ha estat citat com a pèrit, 8. 

cal haver enviat un escrit al secretari o secretària del jutjat que cita per sol·licitar en qua-

litat	de	què	s’ha	estat	citat	o	bé	demanar	la	qualificació	fiscal,	de	defensa,	d’acusació	

particular o interlocutòria del jutge o jutgessa que motiva la citació. A vegades se cita 

el o la professional com a testimoni en comptes de fer-ho com a pèrit o pèrita; el terme 

testimoni expert s’ha inclòs com a mesura de precaució per si la citació es fa d’aquesta 

manera.



Comunitat Assessorament tècnic penal d’adults

54

10. Bibliografia

Ginés Castellet, núria. La prueba pericial. J.M. Bosch Editor, 2009. 

ISBN 978-84-7698-840-4

ANGUERA, L. Delictes i penes. (Col·lecció “Educació Social”)  EIS 9, 2001.

ROMERO	COLOMA,	aurelia. El análisis psicológico del testigo en el proceso penal.

M. Serlipost, 1991. ISBN 87-87483-03-8

ARMENTA	DEU,	T;	ORMAZÁBAL	SÁNCHEZ,	G.	Lliçons de dret processal penal. 

Edicions	de	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya.

Legislació

- Codi penal
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