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Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, 
relativa al pagament de peritatges
judicials a càrrec del Departament de 
Justícia

 
 

Generalitat de Catalunya

Departament de Justícia

Direcció General de Recursos 

de l'Administració de Justícia
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1. INTRODUCCIÓ

Estatut d’autonomia

• Art. 104 Mitjans materials de l’Administració de Justícia

• Art. 106 Ordenació dels serveis de justícia gratuïta i orientació jurídica gratuïta

LO 6/1985, del poder judicial

Normativa processal

• Llei 1/2000, d’enjudiciament civil,  Llei d’enjudiciament criminal ...

Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta

Normativa pressupostària

Traspassos de competències: RD966/1990 i RD409/1996

COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I 
NORMATIVA EN MATÈRIA DE PERITATGES
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• Circular 2/2003, que va fixar unes quanties 
màximes per al pagament avançat de determinades 
tipologies de peritatges (1) 

(1) Aquesta Circular seguirà sent d’aplicació per a tots els peritatges 
en què el nomenament del pèrit sigui anterior al dia 1 de gener de 
2010

Normativa vigent en matèria de pagament de 
peritatges per part del Departament de Justícia
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1.3  Evolució de la despesa en matèria de peritatges (2005-2008)
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2005 2006 2007 2008



6

53%
47%

Pag. Ordinari
753.962,98
Pag. Avançat
669.923,31

Despesa 2008

Desglossament de la despesa per tipus de pagament

Pagaments avançats: supòsits de peritatges de 
caràcter general, d’import menor (< 90 €), principalment de 
l’ordre penal –judicis ràpids- (AJG o designació d’ofici)

Pagaments ordinaris: resta supòsits, pagament un cop
finalitzat el procediment juidicial



7

2. TRAMITACIÓ ORDRE

- Informació pública:

- Edicte de 27.06.2008 (DOGC de 02.07.08), Publicació proposta al web 
Departament

- Resultat període informació pública : 24 al·legacions

- 11 col·legis professionals

- 8 associacions

- Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

- Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

- 3 altres

- Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

- Estudi de la normativa aprovada per altres comunitats autònomes en 
aquesta matèria
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3. OBJECTIUS

Millora del servei: el sistema de pagament 
avançat i les llistes garantiran la prestació del 
servei en tot tipus de peritatges quan aquests 
hagin de ser a càrrec de l’Administració. 

Millora de la gestió del pagament: garantir als 
professionals el cobrament de la seva tasca sense 
necessitat d’esperar que finalitzi el procediment 
judicial.
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4. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Peritatges realitzats davant els òrgans judicials 
amb seu a Catalunya en procediments judicials 
en què s’ha reconegut el dret d’assistència 
jurídica gratuïta.

Peritatges acordats d’ofici pel jutge, tribunal o a 
instància del Ministeri Fiscal.

Peritatges ordenats pel Ministeri Fiscal en la 
instrucció d’un procediment penal de menors o 
en la investigació prèvia al procés penal.
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ÀMBIT PENAL Quins peritatges són a càrrec
del Departament?

-Acordats d’ofici jutge o Ministeri Fiscal 
-A instància titular dret AJG o declarat insolvent

Costes d’ofici
+

(arxiu o sobreseïment sense
pronunciament exprés costes)
A instància  titular dret AJG 

o declarat insolvent, si no obté cap
quantitat al plet i si n’obté quan
sigui inferior al triple de l’import

de les costes causades en 
la seva defensa

Una persona 
condemnada

a costes
i amb dret AJG

Diverses persones
condemnades a costes: 

només la part 
proporcional 

de qui té dret d’AJG.

Si hi ha condemna en costes i
el titular del dret AJG millora 

la situació econòmica en els 3 anys següents
a la fi del procediment, està obligada a 

reintegrar l’import que el Departament hagi pagat
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RESTA D’ÀMBITS JURISDICCIONALS
Quins peritatges són a càrrec del Departament?

Condemna a costes, 
amb el dret d’AJG.

Si millora la situació
econòmica en els 
3 anys següents

a la fi del procediment,
està obligada al 

reintegrament al DJ.

No pronunciament costes, 
amb el dret d’AJG i 

sense haver obtingut 
cap quantitat al plet.

No pronunciament costes, 
amb el dret d’AJG i obté

quantitat inferior 
al triple import

de les costes causades 
en defensa

1. Peritatges acordats d’ofici 
OJ o MF 

2. A instància de la persona 
titular dret AJG

1. Part proporcional costes comunes peritatges
acordats d’ofici OJ o MF

2. A instància de la persona titular dret AJG
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PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ

• Quan es puguin satisfer amb la quantitat 
obtinguda en el procés d’execució NO són a 
càrrec del Departament.

• Quan la quantitat obtinguda és insuficient, el 
Departament pagarà l’import que 
correspongui satisfer a la persona titular del 
dret AJG i en la jurisdicció social a la persona 
declarada insolvent.
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SUPÒSITS QUE NO SÓN A CÀRREC DEL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

• Els peritatges que hagin estat acordats a 
instància de part que no tingui reconegut 
el dret d’assistència jurídica gratuïta, els 
quals han de ser a càrrec de les parts i 
són objecte de regulació per la legislació
processal.
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5. TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT

PAGAMENT AVANÇAT: Un cop fet el dictamen 
pericial inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’Ordre

Requisits

I. Cal lliurar-lo a l’òrgan judicial o MF.

II. Presentar la sol·licitud (model específic) amb la 
documentació necessària.

III. Termini màxim de presentació de la sol·licitud: 3 mesos
des del lliurament del dictamen.

Comprovació i validació

• Les gerències i els serveis territorials ho valoraran i ho 
tramitaran d’acord amb la taula de l’annex.
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Taula de preus

De 110€ a 150€Peritatges acordats en execucions socials

De 280€ a 400€Mediambientals

De 210€ a 300€Valoracions béns immobles, Hipotecaris

De 210€ a 300€Pericials cal·ligràfiques

De 280€ a 400€Comprovacions topogràfiques, edificació

De 350€ a 500€Informes mèdics i psicològics

De 420€ a 600€Auditoria i valoracions empresarials

De 210€ a 300€Informàtica i telecomunicacions

De 210€ a 300€Antiguitat i obres d’art

De 210€ a 300€Maquinària industrial

De 70€ a 100€Danys a béns immobles

De 40€ a 65€Béns mobles, vehicles, joies i objectes preciosos
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Supòsits en què el Departament pot autoritzar 
el pagament de minutes amb imports 
superiors als de la taula

1.Valoració especialment complexa d’un 
nombre elevat d’objectes.

2.Necessitat d’usar mitjans especialment 
costosos i no habituals.

3.Dictamen amb especial complexitat que no 
sigui possible incloure’l en cap categoria dels 
preus establerts.
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Procediment per tramitar aquestes minutes
Cal trametre a les gerències o serveis territorials DJ 
una previsió del cost econòmic que inclogui:

-temps previst per fer el peritatge, amb valoració del cost per 
hora.

-despeses extraordinàries per fer-ho.

-còpia de la resolució judicial que encarrega el peritatge.

• Aprovació:

-import < 1.500 €: Gerències i Serveis territorials

-import > 1.500 €: Gerències i Serveis territorials amb 
l’autorització de la Subdirecció General de Suport Judicial
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Quan finalitza el procediment judicial s’ha de presentar 
davant la gerència o serveis territorials:

la sol·licitud d’abonament del peritatge

certificat del secretari que acrediti la finalització del    
procediment 

Si es compleixen els supòsits de l’art.4, el Departament 
pagarà el peritatge amb els mateixos imports de la 
taula.

Què passa si no s’ha tramitat el pagament avançat 
del peritatge judicial?



19

Rescabalaments imports avançats
Si al dictar sentència no correspon el pagament al Departament 
de Justícia, el secretari judicial ha d’ordenar l’ingrés de les 
quantitats avançades al compte restringit del Departament de 
Justícia.

El perit també està obligat a retornar al Departament de Justícia 
l’import avançat quan per qualsevol motiu hagi percebut la minuta 
de la part obligada a pagar el peritatge. Haurà d’ingressar-lo al 
compte esmentat i presentar el justificant al servei territorial
corresponent amb la indicació del procediment judicial.

Finalitzat el procediment, i mitjançant una resolució judicial 
ferma, el perit pot presentar una nova minuta perquè la part 
condemnada a costes l’aboni, però si té el dret d’AJG només 
abonarà la minuta si la seva situació econòmica millora en els tres 
anys següents. Caldrà que el secretari ordeni l’ingrés de les 
quantitats avançades al compte restringit del Departament de 
Justícia.
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6. LLISTES DE  PERITS PRIVATS

El Departament de Justícia s’ha d’adreçar cada any 
als col·legis professionals o entitats anàlogues  
perquè elaborin una llista específica de 
professionals que actuïn en els supòsits d’aquesta 
Ordre. 

Durant el mes de novembre s’han iniciat els tràmits 
d’actualització de la base de dades, perquè estigui 
disponible al gener de 2010.

Aquesta llista es facilitarà als òrgans judicials
a través de mitjans telemàtics. Actualment poden 
fer la cerca de pèrits per especialitats accedint a 
l’aplicació de la intranet AJ Peritatges judicials


