Programa

Formació general per a
pèrits judicials

12 de juliol: Sessió
16 h - 17:30 h
Teòric 1: La tasca del pèrit judicial en els procediments judicials
Núria Parra, lletrada de l’Administració de justícia del Jutjat Penal
núm. 14 de Barcelona

Barcelona, 12 i 14 de juliol de 2022

17:30 h – 18:30 h
Pràctic 1: L’informe pericial: premises, contingut,
desenvolupament
Pràctic 2 (part 1): Defensa de l’informe pericial en vista oral.
Actuació del perit
Lluís Morell Peipoch, pèrit del Departament de Justícia

Presentació
Amb aquest curs té com objectiu donar una formació de caràcter
general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el pèrit,
així com oferir eines per la utilització del català a l’àmbit de la justícia.

Destinataris
Pèrits professionals

Codi d’activitat i lloc
80/1/1/2022 modalitat presencial
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Carrer Pau Claris, 158 – 08009 Barcelona
80/2/1/2022 modalitat virtual
Aula virtual

Inscripció
Les inscripcions se sol·liciten a inscripcions CEJFE del 22 de juny al
6 de juliol de 2022, inclòs, en dues modalitats, presencial i virtual.
Les places presencials són limitades. Si no trobeu plaça a l’activitat
presencial us podreu inscriure a la virtual. Rebreu una resposta a la
vostra sol·licitud per correu electrònic uns dies abans de l’activitat.

18:30 h – 19:30 h
Pràctic 2 (part 2): Defensa de l’informe pericial en vista oral.
Actuació del perit
Pràctic 3: Exposició comentada de casos pràctics
Pilar Comalada, pèrita judicial
14 de juliol: Sessió 2
16 h – 17:30 h
Català: Eines disponibles pels professionals per la utilització del
català a l’àmbit de la justícia
Rosa Lizandra Crespi, Coordinadora del Servei Lingüístic del
Departament de Justícia
17:30 – 19:30 h
Teòric 2: Pagament de peritatges judicials a càrrec del
Departament de justícia
Xavier Aparició i Josep Maria Mateu Parellada, de la Subdirecció
General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica
___________________________________________________________________

Més informació: uiajcejfe.dj@gencat.cat

Segueix-nos a:

@cejfe

Cejfe

