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INTRODUCCIÓ/PRELIMINARS

 Els psicòlegs són els que disposen dels coneixements científics
necessaris per a realitzar una valoració psicològica. Els informes
psicològics han de ser emesos per un psicòleg.
 No tots els psicòlegs disposen de l’experiència i formació necessària
per a poder realitzar una avaluació pericial. És per això que,
considerem recomanable que acompleixin els requisits mínims
establerts pel COPC per formar part del TIP.
 No és possible actuar com a perit si es dona qualsevol de les
circumstancies indicades per la LEC o la LECr com a excloents.
 El psicòleg complirà amb les seves funcions mantenint en tot moment
les normes i criteris marcats pel Codi Deontològic del COPC.
Concrecions que cal tenir en compte:
•

Diferenciació: pericial /documental. (“Tòpics ètics relacionats
amb la peritació psicològica. Materials del COPC 8)

•

La peritació d’un client/pacient anterior o actual (“Tòpics ètics
relacionats amb la peritació psicològica. Materials del COPC 8)

 Cal especificar clarament als clients el que vol dir “exploració
pericial”, els seus drets i deures i les normes ètiques del perit.

PROTOCOL
El psicòleg com a perit: “El perit emet un judici o valoració sobre un fet,
d’acord amb un atent examen dels extrems sotmesos a la seva
consideració, per efectuar successivament les deduccions que aconselli
la seva ciència i finalment exterioritzar-los en forma de conclusions respostes als punts litigiosos pels quals va ser consultat”

1. MOTIU. L’avaluació i l’informe pericial resultant ha d’estar orientat a
respondre la qüestió plantejada.
2. METODOLOGIA. La metodologia seguida en el procés d’avaluació
necessàriament ha d’estar detallada en l’informe pericial.
•

Les sessions d’avaluació plantejades han de ser suficients per a
possibilitar una correcta valoració.

•

En l’exploració psicològica és recomanable l’aplicació de
proves objectives; no obstant, cal recordar que una exploració
psicològica forense va més enllà de la simple aplicació de test i
proves.
• És necessari especificar en l’informe quines proves
s’han administrat i a quina qüestió fan referència
aquestes dades(personalitat, intel·ligència...).

•

Es convenient realitzar les coordinacions pertinents (metges,
mestres, treballadors socials...) per tal d’obtenir i facilitar la
comprensió de la realitat del cas de forma fonamentada,
realitzant una contrastació d’informacions.
• Cal especificar en l’informe les coordinacions
realitzades ( especificant lloc i funció).

•

En una avaluació pericial és necessari realitzar una revisió i
anàlisi de l’expedient judicial.

•

S’haurà de ser molt curós per tal d’evitar riscos emocionals, per
causa de reunir les parts oposades en la mateixa sessió.

CRITERIS CLAUS EN LES EXPLORACIONS
FAMÍLIA. Punts importants a considerar en l’exploració d’un menor en
casos de família (guarda i custodia, relació amb el progenitor no
custodi...):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Context social, econòmic i cultural.
Característiques i funcionament individual dels pares.
Característiques i funcionament individual del nen/a.
Relacions familiars.
Relacions socials.
Situacions/condicions problemàtiques per a la família.
Capacitats parentals.
Vinculació afectiva pares - fills/es.
.....

3. ANTECEDENTS FAMILIARS /ANTECEDENTS PERSONALS
Realitzar una descripció objectiva de les dades significatives en relació
al motiu de l’avaluació.
No és adequat incloure valoracions.

4. EXPLORACIÓ PSICOLÒGICA
Exploració forense de la persona o persones a qui es refereix el motiu de
l’avaluació pericial.
Cal argumentar les afirmacions forenses.
En els casos de exploracions de grups familiars l’avaluació ha de
contemplar la totalitat de contextos influents, així com les pautes de
relació existents entre els seus membres.
• No es poden particularitzar valoracions dels membres familiars
no explorats.
Quan el testimoni d’un menor pugui tenir transcendència judicial (i si es
considera adient i compleix requisits tècnics) serà convenient realitzar
una anàlisi de la credibilitat del testimoni.

5. VALORACIÓ
Explicació forense dels resultats obtinguts.
Les valoracions o afirmacions forenses han d’estar correctament
argumentades a nivell tècnic, i no es realitzaran inferències i/o
interpretacions.

6. CONCLUSIONS
Ha de contemplar exclusivament allò que ja s’esmenta a l’informe.
Ha de donar resposta a la qüestió o qüestions plantejades al motiu.
7. PROPOSTA
Si fos necessari tècnicament recomanar tractament i/o mesures
terapèutiques i/o protectores, caldrà argumentar-lo en aquest apartat.

