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La Jornada sobre Prova Pericial i Peritatge, organitzada pels Estudis de Dret i Ciència Política de
la UOC i l’Associació Catalana de Perits Judicials i
Forenses, vol ser un fòrum de reflexió sobre la figura del perit judicial i forense i la seva intervenció
professional i qualificada dins del procés.
En la primera edició de la jornada, que es va dur
a terme el 2 de juliol de 2014, es va oferir una
aproximació a la perícia des de les nombroses i
variades perspectives que s’hi relacionen. Per a
fer-ho, es va donar la veu a experts professionals
representatius d’aquesta disciplina.
La jornada, que va tenir lloc a la seu central de la
UOC, a l’avinguda del Tibidabo, i que van presentar
la Dra. Ana María Delgado García (directora dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC) i el Sr.
Rafael Orellana de Castro (president de l’Associació
Catalana de Perits Judicials i Forenses i professor col·
laborador de la UOC), es va articular en dues taules.
En la primera (moderada per la Dra. Blanca Torrubia Chalmeta, directora del màster universitari
d’Advocacia de la UOC) s’hi van fer tres ponències,
presentades per la Il·lma. Sra. Verónica Ollé Sesé
(magistrada del Jutjat Social núm. 2 de Tarragona
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i professora col·laboradora de la UOC: «El perit
davant els tribunals. La valoració de la prova pericial per part del jutge»), el Sr. Juan Luis Valverde
Villarreal (director del Departament de Barcelona
de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses: «La pericia científica y la actualización del
perito ante el avance de la ciencia») i, finalment, el
Sr. Rafael Orellana de Castro (advocat i perit cal·
lígraf, president de l’Associació Catalana de Perits
Judicials i Forenses i professor col·laborador de la
UOC: «Errors més freqüents comesos per un perit
en el seu dictamen»).
En aquesta primera taula es va fer palès que la
prova pericial i el peritatge són essencials en
qualsevol procés judicial en el qual la pràctica i la
valoració de la prova són fonamentals. A més, es
va evidenciar que les tècniques probatòries han
evolucionat i que també ho han fet la figura i el
paper del perit judicial i forense.
Un altre aspecte rellevant que va ser objecte de
discussió és el fet que han augmentat les incerteses pel que fa a l’estatut jurídic dels perits i a
la seva intervenció en el judici i, per tant, també
es va tractar de la necessitat d’establir un règim
jurídic propi.
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En la segona taula (moderada pel Dr. Ignasi Beltran de
Heredia Ruiz, director del programa de Dret de la UOC),
també es van presentar tres ponències. La primera la va
exposar la Sra. Paula Fernández-Ochoa (advocada i sòcia
de +MoreThanLaw), que va abordar el tema «El pèrit a les
xarxes socials». A continuació, el Sr. Jordi Estalella del Pino
(advocat, soci de +MoreThanLaw i professor col·laborador
de la UOC) va dur a terme la seva intervenció a partir del
títol «Recomanacions per al pèrit citat a una vista. Com
assegurar-se l’èxit». Finalment, el Sr. David Jurado Beltrán
(advocat d’Euroforo Arasa de Miquel Advocats) va concloure aquesta segona taula amb el tema «La relació entre el
perit i l’advocat. El perit com a assessor de l’advocat. La
importància de la perícia preventiva».
En aquesta segona taula es va evidenciar que la probàtica
s’ha configurat com una nova disciplina imprescindible que
qualsevol operador jurídic ha de conèixer i manejar d’una
manera adequada. Paral·lelament, també es va fer evident

que la prova pericial té una complexitat extraordinària i que
és palesa la posició clau que té en la defensa de qualsevol
pretensió de les parts en el procés judicial, sense oblidar
que el perit judicial és un actor cabdal del procés judicial,
molt heterogeni i amb un ampli marge d’actuació.
En definitiva, al llarg de tota la jornada, com a denominador
comú de totes les ponències, es va poder copsar la importància fonamental de la perícia, ja que contribueix a enfortir
la prova judicial i, consegüentment, la rellevància creixent
del rol del perit en tot aquest estadi.
Tenint en compte la nombrosa afluència, l’interès que
van suscitar les ponències que s’hi van exposar i el debat
posterior, i l’estreta col·laboració entre els Estudis de Dret
i de Ciència Política de la UOC i l’Associació Catalana de
Perits Judicials i Forenses, es va convidar els participants
a assistir a la segona edició de la jornada, que tindrà lloc
al llarg de l’any 2015.
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