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PRINCIPIS I OBLIGACIONS DELS GEÒGRAFS PÈRITS JUDICIALS  
 
 
1. Principis generals  
 
El geògraf que sigui designat pèrit judicial ha d'actuar amb la major objectivitat possible i tenir en 
compte tant el que pugui afavorir com el que pugui ser susceptible de causar perjudici a 
qualsevol de les parts. Així mateix, ajustarà la seva actuació a les exigències d'ètica i dignitat 
professionals, amb el respecte degut als drets de les parts i a l'interès general. A més, haurà de 
complir fidelment els deures que li imposen la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil i 
altres normes aplicables, donant a conèixer a l'òrgan judicial les causes de recusació o de rebuig 
en què pogués incórrer. 
 
La inclusió a les llistes de pèrits judicials és totalment voluntària i ha de ser feta amb total 
responsabilitat professional. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes 
està subjecte a la possibilitat de ser cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la 
seva voluntat de treballar. En cas de ser designat, la Llei d'enjudiciament civil únicament preveu 
que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al�lega una causa justa i el jutge o tribunal 
l'admet. Pel què fa a la llista per a l'assistència jurídica gratuïta regulada per l'Ordre 
JUS/419/2009, si un pèrit és cridat per un òrgan judicial i aquest comunica que el pèrit no ha 
atès degudament l'encàrrec judicial, podrà ser exclòs d’aquesta llista. 
 
  
2. Acceptació i acompliment del peritatge 
 

Abans d'acceptar la seva designació com a pèrit en un procediment judicial concret, el geògraf ha 
de comprovar si la seva especialitat i experiència comprenen els coneixements científics, tècnics 
o pràctics necessaris per valorar els fets o circumstàncies rellevants a l’objecte del dictamen i la 
disponibilitat necessària per acceptar-ne l’encàrrec per al qual hagi estat designat. Un cop 
nomenat, el geògraf que formava part de les llistes de pèrits del Col�legi de Geògrafs no pot 
renunciar a la designació excepte causa justificada i acceptada per l'òrgan judicial corresponent. 
La renúncia s'ha de comunicar, per part del geògraf, al Col�legi de Geògrafs.  
 
El peritatge s'ha d'exercir personalment, sense perjudici de les col�laboracions que pugui 
sol�licitar el geògraf i que, si s'escau, siguin autoritzades per l'òrgan judicial corresponent. El pèrit 
ha d'emetre el seu dictamen per escrit en el termini més breu possible, i sempre dins del que li 
hagi estat fixat per l'òrgan judicial. 
 
 
3. Obligacions col�legials dels geògrafs designats i nomenats pèrits judicials 
 
Els geògrafs inscrits en la llista dels pèrits judicials han de comunicar per escrit al Col�legi de 
Geògrafs cadascuna de les designacions realitzades a favor pels jutjats i tribunals, i l'acceptació o 
no del nomenament. La comunicació ha d'incloure l'òrgan judicial, l'assumpte de què es tracti, 
així com si la designació s'ha fet d'ofici o a instància de part. També han de presentar el 
dictamen pericial perquè sigui visat pel Col�legi de Geògrafs. El pèrit judicial estimarà els seus 
honoraris ponderant les circumstàncies o factors que concorrin en cada cas, com el treball 
professional realitzat, la seva major o menor complexitat i el temps que s'hi ha dedicat. 
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4. Requisits per a poder ser inclòs en la llista de pèrits judicials 
 
 
 
- Ser col�legiat/ada del Col�legi de Geògrafs en ple exercici dels seus drets i no incórrer en causa 
d'incapacitat, incompatibilitat, ni inhabilitació legal o deontològica.  

 
- Tenir l’experiència i coneixements científics, tècnics i pràctics necessaris per realitzar 
responsablement informes i dictàmens en l’especialitat a la qual es presenta. 

 
- Estar al corrent de les obligacions col�legials. 
 
- Estar al corrent en l'acompliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.  
 
- No haver estat privat/da per cap altra raó dels drets que permeten exercir la funció de pèrit 
judicial. 

 
- Comprometre's a acceptar els nomenaments que facin els òrgans judicials, especialment en els 
supòsits d'assistència jurídica gratuïta, sense perjudici de les circumstàncies excepcionals de no 
acceptació. 

 
- Comprometre's a comunicar al Col�legi de Geògrafs, i als òrgans judicials o administratius als 
quals estigui assignat/da, els canvis de domicili, telèfon, fax i correu electrònic. 

 
 

 
 


