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Fonament i pràctica de la
prova pericial judicial

 Apropar-se als fonaments de la pràctica de la prova
pericial.
 Saber els deures i les obligacions d’un perit que accepta
o assumeix un càrrec com a perit tant a petició del jutjat
com a petició de la part o del seu advocat.
 Conèixer les diferents intervencions del perit, incidint en
el seu dictamen i en la seva compareixença davant el
tribunal.

 La prova pericial com a mitjà de prova. Comentari de
jurisprudència.
 El perit: qui és i què fa? Principals modalitats: perit
designat per la part i perit designat pel tribunal.
Comentari de jurisprudència.
 Com s’elabora un dictamen pericial? Parts que ha de
contenir. Comentari de jurisprudència.

 Procediment per aportar un dictamen pericial davant un
tribunal: quins són els passos que marca la Llei
d’Enjudiciament Civil (LEC)? 
 L’acte de judici oral: quina intervenció té el perit en
aquest acte? 
 La funció del Jutge en la prova pericial. Criteris per
valorar un dictamen pericial. Comentari de
jurisprudència. 
 Cas pràctic: emissió d’un dictamen pericial en l’acte de
judici oral.

Objectius
1.

2.

3.

Contingut
Primera sessió (2h):

1.

2.

3.

Segona sessió (2h):
1.

2.

3.

4.

Metodologia
Exposició teòrica amb mitjans audiovisuals dels fonaments
de la perícia judicial i posada en pràctica d’aquests
fonaments.

Dia
10 i 17 de novembre de 2023

Horari 
De 16 a 18 h

Duració 
4 h 
Dues sessions de 2h 

Idioma 
Català

Modalitat
Online mitjançant 
l’aplicació de Zoom

A càrrec
Rafael Orellana de Castro
Doctor en Dret cum laude per la
Universidad Rovira i Virgili.
Docent i perit

Matrícula
20 € precol·legiats
35 € col·legiats exercents i
estudiants de logopèdia
50 € col·legiats no exercents i
membres CGCL
Places limitades per ordre
d'inscripció

Destinataris 
Logopedes amb experiència en el
camp

Nivell 
Avançat

Ref. núm. 214



Fonament i pràctica de la
prova pericial judicial

Inscripcions
logopedes.eventbrite.com 

Organitza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Sol·licitada l'acreditació del 
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, per a logopedes 

Informació important
Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el
100% d’assistència.

En cas de no poder assistir-hi, es retornarà el 80 % del
seu cost si es presenta un justificant mèdic o de força
major. 

El CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de
formació si no s’arriba al mínim de participants. 

ref. 214


