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1. Peritatges judicials en informàtica.

1.1. Objectius del seminari.

Adquirir un domini del funcionament de la justícia i del seu vocabulari, suficient
com per poder-s’hi entendre i bellugar-s’hi amb seguretat.

Adquirir un coneixement pràctic del que significa fer un peritatge judicial en
l’àrea d’informàtica.

Conèixer la legislació relacionada amb la informàtica i saber com mantenir-se al
dia sobre les modificacions que se’n faci.

El present material no pretén ser més que uns apunts, en els que els assistents
puguin prendre anotacions aclaratòries allà on calgui.

1.2. Introducció: situació en el tema i vocabulari.

1.2.1. Què és un peritatge?

El paper del pèrit en el procés judicial.

El jutge no està obligat a tenir coneixements d’informàtica o, fins i tot en cas de
tenir-los, no pot basar-se en ells, ja que la sentència ha de basar-se en fets
demostrats, argumentacions legals i coneixements sòlidament establerts, no en
opinions.

La funció del pèrit és ajudar a determinar fets; la del jutge decidir si aquests fets
constitueixen un delicte o comporten una responsabilitat i establir quins càstigs o
compensacions corresponen a aquests delictes o responsabilitats.

El pèrit “certifica”, no “jutja”.

1.2.2. Actors en aquest escenari.

Les parts.

S’anomena “les parts” a les diferents persones o entitats implicades en un cas
judicial (formalment es diu “en litigi”). Segons el paper que exerceixen en el cas,
es divideixen en:

• Actora o Demandant: la part que acusa. En els casos penals pot ser la
fiscalia.

• Demandada: la part que es defensa.

En casos complexos pot ser que hi hagi més d’una part actora i/o més d’una
demandada.
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Els intermediaris i representants.

Cada part en litigi té un advocat i un procurador. L’advocat dirigeix les accions de
la part que representa i decideix la línia argumental que presenta al jutge. El
procurador és com un gestor que tratmita els documents de l’advocat davant del
jutjat corresponent.

El pèrit sol haver de contactar amb les parts (una o les dues) però no és estrany
que el jutjat només tingui les dades per contactar amb el procurador/a. Aleshores
cal seguir el procés: Procurador/a -> Advocat/da -> Part.

El jutjat.

Bàsicament, un jutjat està constituït per un jutge o jutgessa i un equip de personal
a les seves ordres. És important tenir clar que el jutge, que rep el tractament de
Senyoria, és l’única autoritat en el seu jutjat; pren totes les decisions i autoritza o
no tot el que es fa en el jutjat.

Això fa que, tot i que se suposa que les lleis d’enjudiciament indiquen
detalladament com ha de funcionar tot el procés judicial, segons el caràcter del
jutge, és possible trobar diferències de procediment importants, fins i tot entre
jutjats de la mateixa població.

Cadjutjat té un secretari/ària del jutjat. És qui signa i segella tots els documents
del jutjat i emet tots els certificats que calguin. En cas de registre per ordre del
jutge, el secretari hi assisteix i n’aixeca acta.

Els jutjats de les poblacions més nombroses solen estar subdividits en seccions.
Tots els casos que porta un jutjat estan repartits entre les seves seccions, al front de
cadascuna de les quals hi ha un únic funcionari/ària. Tota la documentació del cas,
agrupada en un expedient, està a la secció.

El pèrit se sol relacionar només amb el funcionari/ària de la secció.

La seu del jutjat.

Les seus de quasi tots els jutjats solen tenir una estructura similar. No sempre
tenen un despatx per a cada secció i a vegades n’hi ha dos o tres en un mateix
despatx. Cada secció sol tenir un o diversos armaris on el funcionari/ària de la
secció hi guarda tots els expedients dels casos que porta. No és estrany trobar
jutjats on, per falta d’espai, també hi ha expedients apilats pels passadissos.

El jutje o jutgessa el secretari/ària solen tenir despatx propi. No és habitual que el
pèrit hi hagi d’entrar.

Cada jutjat té una sala de vistes (a vegades són compartides entre més d’un jutjat)
on se celebren els judicis pròpiament. En alguns també hi ha un magatzem o
dipòsit de material on guarden les proves dels casos que no es poden adjuntar a
l’expedient (cintes, discos, màquines, ...).
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El Col·legi Oficial.

El Col·legi Oficial del pèrit, o en el seu defecte una associació professional, actua
com a mitjancer en el procés de designació del pèrit. Aporta (formalment,
proveeix) la llista de candidats o bé entrega una llista fixa en el jutjat.

Si el Col·legi ho té establert, els informes pericials es visen en el Col·legi, cosa
que significa que un altre col·legiat els revisa.

El pèrit i possible/s ajudant/s.

El pèrit assumeix la responsabilitat però pot fer-se ajudar pels assistents que
consideri oportú, consultar amb qui cregui convenient o documentar-se on calgui.

1.2.3. Les diferents vies judicials.

Via civil i via penal.

Els jutjats estan especialitzats. Segons el tipus de cas, es parla d’una via judicial
determinada i li correspon un tipus de jutjat concret. Els casos en què fan falta
pèrits en informàtica habitualment són civils, alguns penals i molt pocs pertanyen a
alguna de les altres vies.

• Via civil:
Els casos en aquesta via s’inicien per la interposició d’una demanda. En

una demanda s’hi reclama una responsabilitat civil. El que posa una
demanda pretén que la part demandada li ha causat un perjudici i reclama
compensacions.

Aquests casos es tracten en jutjats de primera instància, que decideixen
cursar o desestimar la demanda. En cas de cursar-se, passa a una jutjat
civil, on es dictarà sentència.

• Via penal: 
En aquesta via els casos s’inicien per una acusació. En una acusació es

pretén que l’acusat ha comès un delicte, és a dir, que ha violat les lleis, i
ha de rebre un càstig. També s’hi pot incloure la reclamació de
compensacions i el jutjat pot acabar derivant el cas cap a la via civil o
dictar una sentència que inclogui els dos aspectes (civil i penal).

Els jutjats que tracten aquests casos són els jutjats d’instrucció, que els
poden cursar o sobreseure1. Sobreseure vol dir desestimar l’acusació i
arxivar el cas.

Altres vies.

A part de les dues esmentades, les més habituals, hi ha altres vies:
• Via laboral: Els jutjats que corresponen a aquesta via es diuen socials, tot i

que en alguns llocs encara l’anomenen “magistratura de treball”, que era

1. En català: sobreseure/sobresegut/sobreseïment. En castellà: sobreseer/sobreseído/sobreseimiento
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una denominació antiga. Tracta conflictes apareguts en les relacions
laborals, com ara acomiadaments improcedents, etc.

• Via familiar: Els jutjats de família són els que tracten casos de divorci,
separacions i qüestions relacionades amb les relacions famíliars.

• Via contenciós-administrativa: tracta conflictes entre particulars i les
administracions o entre administracions. Els casos en aquesta via s’inicien
amb la interposició d’un recurs contra una decisió d’una administració.

1.3. Nocions sobre la gestió dels peritatges.

1.3.1. D’on sorgeixen els peritatges?

Diferents fonts i tipus de sol·licituds.

El peritatge pot ser sol·licitat per (el formalisme és “a instància de”):
• Peritatge judicial a instància d’una part. És el més habitual.
• Peritatge judicial a instància de les dues parts: una part sol·licita un

peritatge i l’altra hi demana ampliacions o fins i tot sol·licita un altre
peritatge a realitzar pel mateix pèrit.

• Peritatge judicial a instància del jutge: quan hi ha dos peritatges diferents,
aportats per cada part, i mostren alguna contradicció, el jutge pot demanar
un tercer pèrit que li aclareixi aquestes contradiccions. Solen presentar
dificultats (retard) en el cobrament.

Peritatge judicial o extrajudicial.

Les parts proposen un peritatge. El jutge decideix si la prova sol·licitada és
oportuna i necessària o, en cas contrari, la desestima.

El peritatge extrajudicial és una alternativa en cas de desestimació. També pot ser
previ a la interposició de la demanda, per aportar-lo com a prova (el més normal).
La nova llei d’enjudiciament civil (la LEC) pretén que quasi tots els peritatges
siguin extrajudicials.

El pèrit extrajudicial no compta amb cap reconeixement per part del jutjat i, per
tant, té menys possibilitats d’actuació (no es poden demanar ordres de registre ni
accedir a cap instal·lació sense autorització del propietari, etc).

Els extrems.

El peritatge consisteix en verificar la certesa o falsedat d’una sèrie d’extrems
(afirmacions). Aquests extrems els ha redactat l’advocat/da de la part que sol·licita
el peritatge, a vegades, amb la col·laboració de la pròpia part.

Els extrems s’inclouen a la sol·licitud que l’advocat/da, a través del seu
procurador, presenta en el jutjat demanant la realització de la prova pericial.
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La opinió de l’altra part. Ampliacions als extrems.

Quan l’advocat d’una part presenta la seva proposta de realització d’una prova
pericial, el jutjat en passa còpia a l’altra part, que disposa d’un termini per
pronunciar-se sobre la idoneïtat de la prova.

Aquesta resposta pot desaconsellar la realització de la prova, per exemple, perquè
s’aparta d’allò que es jutja, intentant només afegir soroll en el cas. També pot
proposar nous extrems o posar condicions a la realització de la prova, com ara
poder-hi ser present quan es realitzi.

Un cop vistes les opinions de les dues bandes, el jutge decideix si autoritza la
realització de la prova pericial o no i amb quins extrems. Pot desestimar-los tots,
només una part o acceptar-los tots. Els extrems autoritzats pel jutge són els que
haurà de respondre el pèrit.

Quan es fa l’acceptació del càrrec de pèrit (veure 1.3.3), els fulls dels que cal
demanar còpia de forma imprescindible són els extrems proposats per cada part. Si
n’hi ha algun d’eliminat pel jutge, el funcionari de la secció ens ho indicarà i cal
prendre’n nota.

1.3.2. Com es designa el pèrit?

La provisió de candidats/es.

El jutjat sol remetre la sol·licitud d’una llista de candidats/es a una organització.
Si n’hi ha, sempre prefereix el Col·legi Oficial corresponent a la professió. Si no
n’hi ha, sol recórrer a associacions professionals o a les universitats. L’organització
que proveeix la llista de candidats/es ha de garantir la independència dels
candidats/es en relació amb el cas.

Aparèixer en una llista de candidats/es no comporta cap obligació d’acceptar,
encara que, en cas de ser seleccionat/da i no voler acceptar, caldrà personar-se en el
jutjat per renunciar i justificar-ho (per exemple, “no es la meva especialitat” o “no
tinc prou coneixements en aquesta matèria”).

La insaculació.

Aquest és el nom tècnic que rep la selecció aleatòria mitjançant la introducció de
boles numerades en una bossa i extracció d’una d’elles. Se suposa que l’apliquen
tots els jutjats però resulta “estadísticament poc fiable”. Molts encarregats de
secció escullen directament el primer de la llista.

1.3.3. Acceptació del càrrec.

L’acceptació.

Un cop feta la insaculació, el jutjat es posa en contacte amb el pèrit (directament
o a través del Col·legi) i el cita al jutjat a fer l’acceptació del càrrec.
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El pèrit es dirigeix a la secció (és important saber la secció i el número d’autos
del cas) i s’identifica com a pèrit designat. El funcionari li dóna l’expedient del cas
i li indica algun lloc on seure per consultar-lo. No sol ser una situació gaire
còmoda. Donat que l’expedient sol ser un volum (o diversos) bastant gruixut,
resulta pràctic demanar-li que ens indiqui on estan els extrems del peritatge i les
possibles ampliacions.

Un cop estudiada la documentació s’ha de decidir si s’accepta el cas o no. En cas
de no acceptar, pot ser que el funcionari, o fins i tot el secretari del jutjat, intenti
argumentar que és una obligació establerta per la llei i amenaci amb sancions. S’ha
d’argumentar el motiu de la renúncia: per exemple, “no és la meva especialitat; no
em considero capacitat per afrontar un peritatge amb aquest contingut”. “No dispo-
so de temps” és un argument poc sòlid, tot i que alguns jutjats també l’accepten.

Tenir alguna relació familiar o laboral amb alguna de les parts és un motiu de
renúncia forçada. En cas de no renunciar i fer el peritatge, no tan sols es podria
recusar sinó que el pèrit podria ser sancionat.

En cas d’acceptar (el més normal) se signa una acta d’acceptació, de la qual el
pèrit se’n queda còpia. Aquest full és la credencial de pèrit judicial. Convé signar
la còpia i demanar que t’hi posin el segell del jutjat, ja que habitualment no ho fan.

Què comporta l’acceptació?

Principalment, la obligació de realitzar el peritatge, dins de les dates que
assenyali el jutjat, atenent-se als extrems sol·licitats.

L’acceptació del càrrec converteix el pèrit pràcticament en un treballador
temporal de la Justícia. Mentre exerceix el càrrec de pèrit, la credencial de pèrit és
el document que l’acredita com a tal.

El pèrit ha de tenir molt clar que treballa per al jutge, no per a les parts, encara
que aquestes siguin les que paguin.

Drets i deures del pèrit.

El pèrit té la obligació de mantenir la confidencialitat de les dades a les que tingui
accés per raó del seu càrrec i respectar el principi del dret a la presumpció
d’innocència.

També la de cenyir-se en tot moment a la veritat i no manifestar opinions, a no ser
que li siguin demanades explícitament i faci constar que són opinions.

Ha de complir les dates assenyalades pel jutjat. Si cal, pot demanar ampliacions
del termini1.

Té dret a accedir als locals, equips i instal·lacions que li calgui per respondre els
extrems. Si fa falta, pot sol·licitar al jutjat ordres de registre, de precinte d’equips
(per evitar destrucció de proves) i retirar equips per estudiar-los posteriorment. Ha
d’intentar realitzar la seva tasca causant el mínim perjudici necessari.

1. Formalisme: “per a millor proveir” / “para mejor proveer”
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Els manuals habituals en la matèria només solen mencionar com a dret el de
cobrar la seva feina, que també és important.

Responsabilitat.

La falta de veracitat en un peritatge és un delicte que pot ser castigat amb penes
elevades, segons la gravetat i les conseqüències de la falsedat.

1.4. Realització de peritatges.

1.4.1. Inici.

La provisió de fons.

Treballar amb provisió de fons feta a priori és pràcticament l’única forma de
garantir la independència del pèrit, així com de cobrar com a mínim la provisió de
fons.

El que s’indica a la provisió de fons és una estimació que es pot corregir al
facturar, cobrant més o retornant part de l’estimació inicial, segons el sigui el cas.

Possible negociació.

La part sol·licitant pot renunciar a tots o part dels seus extrems o reduir el grau de
detall exigit. Ha de comunicar-ho al jutjat.

En casos civils, per sentit comú, s’ha de mirar de mantenir una proporció entre
l’import de la demanda i la provisió sol·licitada, negociant quan calgui.

És possible que calgui “reconduir” els extrems, d’acord amb el que es demanda o
acusa. Els advocats/des no sempre es documenten abans d’assenyalar els extrems
del peritatge que sol·liciten.

1.4.2. Realització de les proves.

Determinació de las proves.

Un cop satisfeta la provisió de fons, la primera tasca del pèrit és l’elecció dels
mètodes de prova, d’acord amb el cas, els mitjans i els extrems sol·licitats. L’únic
mètode és el sentit comú.

Terminis.

El jutjat sempre assenyala terminis molt reduïts, habitualment de pocs dies. Es
pot sol·licitar ampliació (formalisme: “per a millor proveir”). No convé dilatar
molt la realització del peritatge, ja que allarga la tramitació del cas.

Realització de les proves.

El pèrit procedeix a la visita d’instal·lacions, inspecció de màquines i programes,
recull de documentación, entrevistes a persones, etc.



Eduard Elias i Vila URV-2008 pág. 8/12

. Seminari sobre peritatges judicials. Apunts.

És bo ser molt metòdic i prendre nota de tot, aixecant acta de les proves fetes i
dels resultats obtinguts, les declaracions obtingudes, la localització, el número de
sèrie (si és un clònic s’haurà de mirar d’identificar com es pugui) i les
circumstàncies de cada màquina provada, el nom, la versió i el número de sèrie del
programari usat, etc.

És normal trobar més col·laboració en una part que a l’altra. Normalment la més
disposada a col·laborar és la que ha sol·licitat el peritatge.

De cara a la facturació final s’ha d’anar prenent nota dels temps, desplaçaments i
altres despeses imputables a la realització del peritatge.

1.4.3. L’informe pericial.

Formalismes i formats.

Encara que sigui costum utilitzar formalismes jurídics i que hi hagi manuals de
peritació que en donin llistes amb exemples, el pèrit en informàtica és requerit pels
seus coneixements en informàtica i no en costums del món del dret. No hi ha cap
necessitat d’usar els seus formalismes.

En canvi, és absolutament necessari ser molt clar i “pedagògic” i a la vegada
breu. Si és imprescindible usar llenguatge tècnic o fer referència a conceptes habi-
tuals en informàtica, s’han d’explicar en un apartat inicial o aclarir en notes al peu.

Estructura i contingut habitual.

L’estructura habitual de l’informe pericial sol cobrir els següents apartats1:
• Antecedents: El que ha portat a sol·licitar el peritatge. Breu introducció. Si

el peritatge consisteix en determinar què ha passat, aquí es pot fer una
cronologia tan detallada com calgui. Si consisteix en comprovar uns pocs
fets, n’hi ha prou amb citar les dades del cas i dir quina part (o les dues) ha
sol·licitat el peritatge.

• [Nocions prèvies]: Explicació dels conceptes que facin falta, si convé.
Màxim esforç pedagògic i brevetat. No cal donar un curs d’informàtica;
només permetre que un no entès pugui comprendre la resta de l’informe.

• [Justificació de les proves]: Si no és prou evident es pot posar un breu
apartat que justifiqui que les proves realitzades són les que calen per
verificar els extrems sol·licitats.

• [Resultat de les proves]: Si la relació entre les proves i els extrems no és
directa, es pot posar un apartat per exposar els resultats obtinguts i
explicar què impliquen.

• Resposta als extrems: enumeració dels extrems amb la resposta correspo-
nent. Si s’ha posat un apartat de resultat de les proves, hi farà referència.
És bo citar tot el text dels extrems per facilitar la lectura de l’informe.

• [Conclusió]: un brevíssim resum molt clar i molt concís li facilitarà la seva
tasca al jutge.

1. Com informàtic que sóc, uso els gafets “[“ i “]” per indicar els apartats que poden no ser necessaris.



Eduard Elias i Vila URV-2008 pág. 9/12

. Seminari sobre peritatges judicials. Apunts.

• [Annexos]: Si cal, es poden incloure com a annexos les actes de les visites,
les dades i els resultats de les proves realitzades, llistats, etc. Només el
que sigui imprescindible per completar l’informe. En aquest cas, per tal de
facilitar que el jutge trobi les conclusions, serà bo separar els annexos ben
clarament (per exemple, separats amb una pàgina de color o enquadernats
a part).

Pel que fa al contingut, especialment a l’apartat dels extrems i a les conclusions,
s’ha de tenir molt present poder justificar raonadament totes les afirmacions que es
facin, basant-se en dades o en els propis coneixements.

És un bon costum pensar, quan es redacta l’informe, que se’n fa lectura davant de
l’advocat de la part contrària o, si és per a les dues parts, de la part que surti més
perjudicada. Això fa pensar dues vegades abans de posar una afirmació que no es
pugui defensar argumentadament.

Si no hi ha més remei, es poden donar respostes com “no és possible determinar
aquesta qüestió” o “no disposo de dades suficients per respondre”.

No s’haurien de posar mai opinions si no les demanen els extrems.

A qui s’entrega, com i quan?

En principi s’entrega en el jutjat, en un acte anomenat de ratificació. S’ha de
signar i és millor portar-ne tres còpies (les dues parts i el jutge). És habitual posar-
li el segell de la organització mitjancera (el Col·legi) o fins i tot visar-lo, indicant,
amb la seva signatura, que ha estat revisat per un altre membre de la Comissió de
Peritatges.

Pot ser que el jutjat, a través del funcionari de la secció, indiqui que s’entregui
abans a les parts però això no s’ha de fer MAI per iniciativa pròpia: s’ha de
consultar primer el jutge. Se sol fer especialment, quan l’extensió de l’informe, per
la complexitat del cas, és considerable.

La data per a la ratificació l’assenyala el jutge però, segons el jutjat, hi pot haver
marge per a la negociació si no és adequada per al pèrit.

1.4.4. La ratificació.

L’acte de ratificació.

Hi assisteixen el jutge (a vegades delega en el secretari del jutjat o fins i tot en el
funcionari de la secció), el pèrit i les dues parts. Si cal, el pèrit pot portar algun
assistent o ajudant, encara que no és habitual i el jutge ho hauria d’autoritzar.

Se sol fer a la sala de vistes però a vegades es fa a la secció.

L’acte l’inicia el jutge amb la pregunta de si el pèrit es ratifica en tot el que ha
posat a l’informe. Lògicament, s’espera una resposta afirmativa.
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Les preguntes.

A continuació, tant el jutge com les parts (els advocats/des) poden demanar
aclariments.

En principi s’ha de respondre a totes les preguntes però, a vegades, els advocats
s’aparten bastant de la qüestió. Es pot respondre “No se m’ha demanat que em
pronunciï sobre aquest punt i no disposo de dades suficients” o similar.

El jutge pot desautoritzar les preguntes si ho creu oportú i, naturalment, aleshores
no s’han de respondre.

Amb l’autorització del jutge (o senzillament, si no s’hi oposa) es poden consultar
notes que un hagi pres, les actes de les proves realitzades, el propi informe o fins
algun assistent, si n’hi ha i ha estat autoritzat a entrar a la sala.

És habitual que si una part surt molt perjudicada del peritatge, les seves preguntes
siguin realment insidioses, repetitives i, a vegades, malèvoles. S’ha de poder
argumentar raonadament tot el que s’afirma a l’informe, conservant l’aplom. 

És raríssim (no en coneixem cap cas) però, si l’advocat/da intentés desacreditar al
pèrit posant en dubte els seus coneixements o la seva imparcialitat, es podria
argumentar que el Col·legi designa els pèrits de forma neutral i en garanteix la
idoneïtat. En qualsevol cas, sempre es pot acudir al jutge i demanar-li protecció.
Les parts tenen dret a intentar rebatre els arguments del pèrit però no a faltar-li el
respecte.

Tampoc no és habitual però pot passar que el jutge demani les preguntes i les
respostes per escrit, fins i tot sense personar-se a la sala.

El funcionari/ària de la secció o el secretari/ària del jutjat aixeca acta del que s’ha
manifestat i al final la signen el pèrit i les parts. És habitual que ho faci en castellà.

1.4.5. Final.

Liquidació.

Segons les notes de camp preses durant la realització de les proves es fa el balanç
i s’emet la factura. El Col·legi facilita la facturació i el cobrament, que es fan a
través del mateix. Es fan dues factures: del Col·legi a la part sol·licitant i del pèrit
al Col·legi, preparada aquesta última pel propi Col·legi.

Les persones que no estiguin donades d’alta d’IAE també poden facturar però
amb un límit de 500.000 ptes. (veure 1.5.3).

Arxiu.

Un cop facturat i cobrat, el cas s’arxiva.

Amb la finalitat d’acumular experiència, alguns Col·legis conserven còpia de
l’informe i/o demanen als pèrits que comuniquin qualsevol incidència rellevant.
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1.5. Activitats afins i miscel·lània

1.5.1. Auditoria.

Què és l’auditoria informàtica?

Solen ser més conegudes les auditories comptables o fiscals, que consisteixen en
repassar i validar els comptes d’una empresa o organització, sempre per part d’una
persona o entitat independent. Van dirigides a la Junta d’accionistes, per a què
aquests puguin comprovar que la direcció està gestionant bé l’empresa, o a
Hisenda, per comprovar que els comptes es portin correctament.

L’auditoria informàtica és un informe dirigit als directius d’una empresa o a la
Junta d’accionistes, en el que es fa balanç del seu sistema d’informació i les seves
instal·lacions. L’objectiu és demostrar que les coses s’estan fent bé, que no hi ha
riscos excessius o objectius similars.

Sol contenir un detallat inventari però no es limita a això: és habitual incloure
apartats com la seguretat, els costos, etc. Normalment, el qui sol·licita l’auditoria ja
indica què és el que hi vol.

Similituds i diferències amb els peritatges.

Es podria considerar equivalent a un peritatge en el que els directius fossin la part
actora que sol·licita l’informe i l’únic extrem fos “és correcta i adequada als
nostres objectius la nostra instal·lació informàtica?”.

Les tècniques usades tenen punts en comú: visita a instal·lacions, entrevistes amb
el personal, consulta de documentació, realització de proves quan cal, etc.

La diferència rau en l’abast de l’informe: en els peritatges és totalment focalitzat
a les qüestions que plantegen els extrems; a les auditories es pretén que sigui
exhaustiu. Això comporta una diferència metodològica molt important: en
auditoria la metodologia està molt més establerta (és habitual fer servir llistes de
verificació, check lists, que la condensen); en els peritatges això no té cap sentit.

1.5.2. Els arbitratges de consum.

Què són?

Representen una via de justícia privada o, com a mínim, alternativa a la justícia
oficial. Es basa en la pre-acceptació per les dues parts del laude1 que dictarà
l’àrbitre o àrbitres (fins a tres). Gràcies a aquesta pre-acceptació, el laude arbitral té
pràcticament la mateixa força que una sentència judicial.

La principal diferència és que l’objectiu en un cas judicial és trobar un culpable,
mentre que en un arbitratge l’objectiu és trobar una solució, arribar a un acord. Els
laudes més habituals ordenen la devolució del producte defectuós i dels diners
pagats o a efectuar reparacions. Rara vegada arriben a assenyalar indemnitzacions,
cosa molt més habitual a la via judicial.

1. Català “laude”. Castellà “laudo”
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En els contractes de compra de productes o de serveis se sol incloure la
corresponent clàusula de pre-acceptació del laude que dicti l’àrbitre designat per
una determinada organització.

Aquí Catalunya la Junta Arbitral més usada és la de l’Institut Català del Consum,
depenent del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat. N’hi
ha d’altres i solen tenir acords entre ells.

Un cas tractat en arbitratge de consum pot acabar igualment davant de la Justícia,
encara que se suposa que la funció de l’arbitratge és evitar-ho, alliberant a la
Justícia de casos de menor importància.

Informes dirigits a la Junta Arbitral.

Són molt semblants als informes pericials i comporten pràcticament les mateixes
responsabilitats, si bé és habitual facturar-los a un import més baix.

També és habitual tenir-hi en compte que no es busca un culpable sinó una
solució.

1.5.3. Altres aspectes del peritatge judicial en informàtica

Realització esporàdica de peritatges.

Una persona assalariada pot fer peritatges i emetre les corresponents factures
sense necessitat de donar-se d’alta d’IAE.

Per facturar amb IVA cal donar-se d’alta d’IAE, però la llei de l’IVA diu que es
pot facturar sense IVA si es tracta de cobraments esporàdics. Hisenda tradueix
“esporàdic” per “fins a 500.000 ptes.”, la seva interpretació del terme. De totes
formes, s’ha de demanar retenció de l’IRPF. Per aquest motiu, és més còmode, tant
per al pèrit com per a la part sol·licitant, facturar a través del Col·legi.

El Col·legi factura a la part sol·licitant amb IVA i sense demanar retenció d’IRPF.
Després li prepara al pèrit una altra factura sense IVA i amb retenció d’IRPF,
facilitant-li també al pèrit el seguiment del número de factura i el control de no
superar les 500.000 ptes. anuals. El Col·legi liquida a Hisenda l’IVA i l’IRPF
retinguts, evitant al pèrit totes aquestes gestions.

El peritatge judicial com a professió.

Una altra alternativa és viure exclusivament de la realització de peritatges.

És una professió que permet una gran llibertat d’horaris (només els actes de
ratificació assenyalats pel jutge tenen data i hora fixa, i a vegades encara es pot
negociar). No sol significar una gran càrrega i, avui en dia, està ben pagada.

Comporta haver de fer una bona planificació de les despeses al ser una mica
irregular. No hi ha pagues dobles; és més: el mes d’agost no és hàbil per a Justícia i
els mesos immediatament anteriors i posteriors solen ser fluixos.


