
27 de novembre, 2 i 4 de desembre de 2014, Barcelona 8a edició  

Peritatges Ambientals  
(curs semipresencial) 

 

La realització de peritatges, tot i que sigui de manera puntual, pot ser una font    
d’ingressos complementària a la teva 
activitat professional.  

En aquest sentit, el COAMB ofereix un 
curs semipresencial adreçat especial-
ment a persones que no han participat 
mai en un procés pericial. Aquesta for-
mació aporta totes les eines teòriques i 
pràctiques per enfrontar-se a la situació 
amb seguretat i elaborar el dictamen 
pericial segons tots els requisits legals i 
formals.  

Sessions presencials i contingut online 
 

En aquesta nova versió del curs de peritatges ambientals, que arriba a la seva        
vuitena edició, els i les alumnes: 

 Assistiran a tres sessions presencials sobre els aspectes legals i pràctics de la 
perícia. 

 Amb una més gran flexibilitat d’horari, treballaran a través del campus virtual 
del COAMB dos casos pràctics de temàtica ambiental, i realitzaran un exercici 
pràctic d’elaboració d’un dictamen pericial entorn un cas fictici de temàtica 
ambiental. A partir de la informació facilitada, l’alumne haurà de definir i   
redactar un supòsit així com els extrems del dictamen pericial. L’exercici serà 
tutoritzat i avaluat per l’equip docent a través del campus.   

Una formació recomanable 
 
Aquest curs pretén facilitar que tot professional que vulgui ampliar el seu ventall de 
possibilitats laborals mitjançant la realització de peritatges es pugui formar correcta-
ment.  

Es tracta d’una formació que el COAMB recomana per a totes les persones interes-
sades a formar part de la Borsa de pèrits del COAMB, o que ja en formen part, per a 
que puguin exercir com a pèrits amb un bon nivell de qualitat.  

Saps que si ets ambientòleg pots fer de pèrit? 

Informació pràctica 

 Divendres, 15 d’octubre de 2010 9,15 a 14:00 h.  

 Sala de la Cultura de les Borges Blanques . 

Adreça,número, ciutat. 

 Mapa 

  

 Assistència lliure. 

 Inscripcions fins a l’11 d’octubre a través del: 

 Formulari d’inscrípció. 

Informació pràctica 
 

On 

Sala de formació  
del COAMB. C/ Muntaner, 
81, 6è 1a. Barcelona.    
Com arribar: FGC (“Provença”), 
Metro (L1 “Universitat”, L5 
“Hospital Clínic”). Bus (43, 44). 

  

 

 

 

Quan 

27 de novembre i 2 i 4 de 
desembre 
 

Horari 

De 17:00 a 20:00 h. 

Idioma 

Català 
 
Hores lectives 

15 hores 
 
Certificat que s’obté 

Certificat d’assistència al 
curs “Peritatges ambien-
tals” del COAMB (cal assis-
tència al 80 % de les sessi-
ons presencials i entregar 
l’exercici). 

Inscripcions fins el  

18 de novembre o omplir places. 

Més informació o dubtes, a 

coamb@coamb.cat. 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

INSCRIPCIONS 

http://campus.coamb.cat/
https://maps.google.es/maps?q=muntaner+81&hl=ca&ll=41.388095,2.157376&spn=0.012058,0.01929&sll=41.380705,2.157612&sspn=0.012059,0.027466&t=m&radius=0.86&hq=muntaner+81&z=16
https://docs.google.com/forms/d/1Dg1AeFAXzEujOgmSfTBxUCFPHnAnNxYacw9RPbk9C3E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Dg1AeFAXzEujOgmSfTBxUCFPHnAnNxYacw9RPbk9C3E/viewform


Programa 

 SESSIONS PRESENCIALS 
 

SESSIÓ I         Dijous 27/11/2014 
 
17:00 - 19:00 h. La situació prèvia del pèrit en el procés judicial i la seva intervenció com a 
pèrit (Aspectes legals de la perícia).  
 La figura del pèrit i la seva importància. Cal tenir molt clara la funció del pèrit en el procés, i la 
seva importància en l’esdevenir del resultat judicial del procés. 

 Contracte d’arrendament de serveis. 
 El procés judicial i la perícia. El pèrit ha de saber en quin moment del procés judicial efectua 
la perícia. 

 La intervenció del pèrit en el procés, des de la seva incorporació a la llista de pèrits del CO-
AMB fins que ha de rendir el dictamen i els aclariments i efectua la liquidació d’honoraris. 

Ponent: Francesc Vila. Advocat. Miró Fruns Advocats, SCP.  
 
  
19:00 - 20:00 h. Llistes i pagaments de peritatges judicials a càrrec del Departament de 
Justícia (Aspectes legals de la perícia).  
Ponent: Daniel Castaño. Cap del servei de suport judicial de la Subdirecció General de Su-
port Judicial del Departament de Justícia. 
 
SESSIÓ II         Dimarts 2/12/2014 
 
17:00 - 19:00 h. Drets i deures del pèrit i responsabilitat penal, civil i disciplinària. 
(Aspectes legals de la perícia).  
 Drets i deures del pèrit. 
 Responsabilitat del Pèrit. Responsabilitat penal, civil i disciplinària. S’il·lustra amb casos reals 
extrets de la jurisprudència dels Tribunals. 

Ponent: Francesc Vila. Advocat. Miró Fruns Advocats, SCP.  
 
19:00 - 20:00 h. El pèrit i el dictamen (I). (Aspectes pràctics de la perícia).  
 Les dues classes de dictàmens: elaborat per pèrits designats per les parts i per perits desig-
nats pel tribunal. La figura del pèrit com assessor de l’advocat.  

 Honoraris professionals del pèrit. Criteris orientatius per a la seva quantificació. La provisió 
de fons (bestreta). 

 El full d’Encàrrec Professional.  

Ponent: Juan Francisco Orellana de Castro. Advocat. Gabinete Orellana.  
 
SESSIÓ III         Dijous 4/12/2014 
 
17:00 - 18:30 h. El pèrit i el dictamen (II) (Aspectes pràctics de la perícia).  
 Relacions del perit amb els advocats, Tribunal, client, Magistrats i Procuradors. Secret profes-
sional. 

 Parts principals d'un dictamen pericial. Els annexes del dictamen pericial. Tècniques 
il·lustratives.  

 



Programa 

 
  
18:30 - 20:00 h. L’actuació del pèrit en el judici (Aspectes pràctics de la perícia).  
 L'emissió i ratificació del dictamen pericial: La intervenció de perit en l’acte de judici oral. 

Principis informadors. La preparació del judici. La contradicció pericial.  
 El perit davant les preguntes del jutge i dels advocats. Actitud del perit. Recomanacions fi-

nals. 

Ponent: Rafael Orellana de Castro. Advocat. Gabinete Orellana.  
 
 

CONTINGUTS ONLINE 
 

A través del campus virtual del COAMB es treballaran els següents continguts: 
 
- Cas pràctic de peritatge ambiental (territorial). 
Docent: Jordi Romero-Lengua. Ambientòleg. Soci director d’Espai Tres.  
 

- Cas pràctic de peritatge ambiental (autorització ambiental).  
Docent: Josep Escarrà. Ambientòleg. Tècnic d’Eficiència Energètica a l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat.  
 

- Exercici pràctic. Actua com un pèrit ambientòleg amb un cas pràctic de territori. 
 Es planteja un cas territorial fictici que incorpori un recurs contenciós-administratiu on es 

demani un dictamen pericial per part d’un ambientòleg.  
 Els/les alumnes elaboren el dictamen i el fan arribar .  
 Es compta amb el suport i la possibilitat de resolució de dubtes a través del campus durant la 

realització de l’exercici. 
 Correcció i compartició de resultats dels dictàmens pericials elaborats pels grups d’alumnes. 

Docent: Jordi Romero-Lengua. Ambientòleg. Soci director d’Espai Tres.  
 
 
 
 
 

 

                          

  

 

 Membres del COAMB  165 € 

  Membres del COAMB a l’atur  

 i membres de la borsa de pèrits  115 € 

 Persones no col·legiades  215 € 

 Membres d’altres col·legis  

 professionals i no col·legiats amb  

 descompte   180 € 

Preus 
INSCRIPCIONS 

RECORDA:  

Pots recuperar el cost 

d’aquest curs ja que és 

bonificable amb els fons 

de la Fundació Tripartita.  

Indica-ho al formulari 

d’inscripció i el COAMB 

farà la gestió!  

Tens dubtes? Més informació a coamb@coamb.cat o el 93 304 21 09. 

https://docs.google.com/forms/d/1Dg1AeFAXzEujOgmSfTBxUCFPHnAnNxYacw9RPbk9C3E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Dg1AeFAXzEujOgmSfTBxUCFPHnAnNxYacw9RPbk9C3E/viewform

