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La publicació del número 7 de Professió relatiu a “les relacions amb
els tribunals de justícia” (SIC núm. 93, mesos febrer-abril 2000) ha
generat nombroses consultes de metges adreçades a conèixer els
supòsits i les circumstàncies de risc professional que s’assumeixen
amb posterioritat a l’acceptació de l’encàrrec professional d’intervenir
com a perit en un procediment judicial o administratiu i amb l’emissió
del corresponent dictamen.

Altres consultes s’han dirigit a conèixer el contingut econòmic de la
seva intervenció i de les facultats que assisteixen a tot perit per
rebre l’adequada remuneració.

Atenent a les possibles conseqüències gens menyspreables que a
nivell de responsabilitat penal, civil i/o deontològica es poden produir
per l’incompliment del jurament o promesa d’actuació màximament
objectiva i imparcial que s’exigeix legalment dels perits i considerant
la necessitat que els metges estiguin informats de la possibilitat que
els seus dictàmens siguin sotmesos a explicacions, aclariments i
contradicció amb d’altres emesos per altres companys o que s’acordi
la declaració pericial en acte de judici oral, aquest nou document de
Professió té per objectiu abordar succintament el que ha de saber i
com ha d’actuar el metge que en qualitat de perit participa en un
procés judicial a administratiu, sense oblidar els consells per evitar o
atenuar el problema pràctic que comporta la manca adequada o
intempestiva dels merescuts honoraris professionals.
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En l’àmbit jurídic i judicial, amb el nom de “pericial mèdica” s’entén el mitjà de
prova pel qual un metge aliè al procediment judicial o administratiu en curs aporta
a aquest els seus coneixements medicocientífics i pràctics i conclou sobre el cas
plantejat la convicció –absoluta, probable o possible– que de les dades facilitades
extreu.

Com a mitjà de prova que és, la seva realització s’adreça a convèncer el tribunal de
l’exactitud o inexactitud de les afirmacions que les parts en el procediment efectuen.
Quan aquestes afirmacions són de caràcter mèdic, es fa necessària la recerca d’un
metge que les assumeixi com a pròpies i correctes des del punt de vista de la
ciència que practica i coneix.

Malgrat l’expectativa que aquesta activitat provatòria té per a la resolució dels
problemes mèdics en debat, sovint ja sigui per manca d’informació completa faci-
litada al perit o per l’índole biològica del problema o per les limitacions de la
medicina, etc., no s’arriba a afirmacions absolutes, això és sense refutació possible,
o amb evidència total.

És més freqüent que els perits manifestin en els seus dictàmens (forma escrita de
l’estudi pericial efectuat) la convicció personal a la qual arriben, coherent i
concordant amb els coneixements mèdics del moment, com a conseqüència de
les següents circumstàncies: existència d’un feix d’arguments científics convergents
a la seva conclusió possibilitat de refutació científicament rigorosa de causes
al·legades per una de les parts.

En d’altres casos, el perit, exclusivament, es limita a precisar les possibles
interpretacions del succeït i quines circumstàncies necessàries manquen per po-
der concloure afirmativament o negativament a l’interès de les parts.

En aquests casos, serà el jutge o el Tribunal qui, de conformitat amb les regles de la
sana crítica, i atenent al resultat d’altre tipus de proves efectuades, valori les
conclusions facilitades i emeti la interpretació que finalment tingui efectes jurídics
i per la resolució judicial del cas.

Per donar idea de la magnitud i importància de les pericials mèdiques, cal significar
que com a mitjà de prova són proposades en multitud i variats procediments judicials
(penals, civils, administratius, laborals, contenciosos). A títol d’exemple cal recordar
que qualsevulla limitació funcional física de la qual es pretengui obtenir una pensió o
indemnització, es sotmet a aquest tipus d’activitat provatòria. També es sotmeten les
lesions d’accidents de tràfic, laborals, casuals, sempre que un tercer estigui obligat a
compensar-les econòmicament (àmbit assegurador), com qualsevol limitació física,
psíquica o psicològica que pugui tenir efectes jurídics i judicials, ja sigui per augmentar
o minvar la responsabilitat d’una víctima o del seu agressor.
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Malgrat que la valoració correspongui al Tribunal, l’actitud del metge perit de dic-
taminar casos sense tenir l’adequada formació mèdica  –teòrica i pràctica–  com
també sense coneixements jurídics que li permetin captar exactament el sentit de
les missions que li siguin confiades i l’abast de les conclusions que aporti amb els
seus informes, tenint en consideració que aquests seran utilitzats per jutges, advocats
i altres, als quals la medicina els és estranya, comporta clar risc d’incórrer en
supòsits de responsabilitat professional de major o menor gravetat.

L’error professional o la lleugeresa en l’elaboració de la pericial, sense tenir en
compte cadascuna de les circumstàncies del cas i la seva documentació, així com la
valoració del cas que no es correspongui amb un raonament lògic i científic que
serveixi de nexe entre els fets que es recullen i les conclusions a les quals s’arriba
per donar resposta a les qüestions plantejades per les parts o pel Tribunal, pot
comportar l’error en les decisions que el Tribunal adopti i, conseqüentment, lesio-
nar els drets dels perjudicats amb l’error.

Aquests perjudicats que tenen reconegudes per l’ordenament jurídic vigent tot un
seguit d’accions de diversa índole: Penal: falsedat en l’emissió de dictàmens pericials;
Civil: taxa de perits i indemnització econòmica per danys i perjudicis; Deontològiques:
sanció disciplinària, poden repercutir contra el metge perit alguna o algunes d’aquestes
accions i, cas de provar-se, obtenir la sanció del perit en qüestió.

Conseqüentment, és altament recomanable que els metges sense adequada formació
–teoricopràctica–, niconeixements jurídics que li permetin captar exactament el
sentit de les missions que jutges, advocats o altres els proposin ni adequada orientació
metodològica per a l’emissió de perícia, s’abstinguin d’acceptar encàrrecs pericials.

També caldrà conèixer les causes d’abstenció legal (malgrat es tinguin coneixements
mèdics, jurídics i metodològics) per actuar com a perit i, les condicions per a
l’efectiu i tempestiu cobrament d’honoraris professionals derivats de l’encàrrec.

En altre cas és molt previsible incórrer en situacions de perjudici personal i
professional.

Per evitar aquestes situacions, les pàgines següents aborden els supòsits de risc i
incorporen propostes de comunicació al Tribunal o organismes administratius que
rellevin al perit de la missió encomanada o proposada.

En darrer terme i atès que l’activitat pericial és posterior a l’acceptació d’un encàrrec
professional per fer de perit, no hi ha dubte que entre el perit i qui li encarrega l’activitat
existeix un contracte. Aquest contracte obliga –entre d’altres– a una de les parts a fer el
dictamen i a l’altra a abonar el preu per aquesta activitat. Amb caràcter previ al contracte,
caldrà, per tant, acordar el preu i la forma de pagaments. Quin ha de ser el preu i les
possibles formes de pagament són objecte de consell en aquest quadern.

icacions de l’activitat pericial
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El perit anomenat de part, tant en els procediments penals, civils com laborals, és aquell
metge requerit directament per l’advocat, prèviament a l’inici del procediment judicial, al
qual s’encarrega l’emissió d’un dictamen pericial amb l’objectiu d’adjuntar-lo a la demanda/que-
rella o contestació de la demanda/escrit de defensa.

També, el perit de part pot ser requerit directament per l’advocat amb posterioritat a l’inici del
procediment judicial. La diferència rau en el fet que, en aquests casos, l’advocat haurà de comu-
nicar, en l’escrit processal, la seva intenció d’aportar un dictamen pericial quan disposi d’ell.

El perit anomenat judicial en els processos civils o laborals, és aquell designat directament
pel Jutge quan alguna de les parts sigui titular del dret d’assistència gratuïta, si alguna de les
parts o ambdues entenen necessari pels seus interessos l’emissió d’un dictamen pericial i el
Tribunal ho considera pertinent i útil, o quan la perícia sigui pertinent en processos sobre declaració
o impugnació de la filiació, paternitat i maternitat, sobre la capacitat de les persones o en processos
matrimonials.

En processos penals, el perit judicial és aquell metge també designat directament pel Jutge quan
entén que l’informe del metge forense ha de ser ampliat o quan per conèixer o apreciar algun fet
o circumstància de la causa fossin necessaris coneixements científics especials.

es pot refusar la designació judicial
del càrrec de perit?

Sí. El metge designat pel Tribunal per fer funcions de perit en un procediment judicial, disposa de
cinc dies, des de la comunicació del Jutjat, per declinar aquest oferiment, essent altament
recomanable raonar motivadament els motius del refús.

Són causes per avalar el refús les següents:

l’activitat pericial, quan un metge ´és
considerat perit judicial o de part?

Són les anomenades causes d’abstenció i poden ser consultades en el Professió núm. 7 “De la
relació amb els Tribunals de Justícia”, pàg. 4.

Les d’origen estrictament juridicolegal:

primera
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s’acaba  la funció del perit?quan
L’activitat pericial, no sempre finalitza amb l’emissió i lliurament del dictamen al Tribunal i/o a les parts.
Ans al contrari, sovint es sol·liciten aclariments, ampliacions i/o la resposta a noves qüestions que es
produeixen a les parts amb motiu de la lectura del primer dictamen. Per tant, l’extensió de la pericial,
queda a expenses de les parts o del Tribunal.

Conseqüentment i atenent al fet que la funció de perit no es limita a donar resposta a inicials qüestions,
és altament recomanable que, si el metge designat com a perit estima que no compta amb extensa i
específica formació mèdica –teòrica i pràctica– o amb l’adequada orientació metodològica per a l’emissió
de perícia, s’abstingui d’acceptar exercir aquesta tasca en tant que l’error professional en l’elaboració del
dictamen pericial i intervencions posteriors pot comportar incórrer en responsabilitat legal de major o
menor grau.

manca de formació mèdica i/o pràctica en les matèries a dictaminar, és a dir, manca de
coneixements específics en la matèria o punts a dictaminar. Aquesta causa únicament sol
ser al·legada amb posterioritat a l’acceptació del càrrec i un cop vista la documentació.

manca de capacitació en la metodologia i tècnica pericial per no voler dedicar-se
professionalment a aquest àmbit de l’activitat pericial.

acumulació d’encàrrecs per peritar.

Les d’origen professional, poden ser:

segona

a

b

c

manca de cobrament de la provisió de fons. Aquesta causa sol ser al·legada pels perits
judicials amb posterioritat a l’acceptació del càrrec i transcorregut el termini per rebre-la.

manca de facilitació del material assistencial sobre el qual ha de versar la perícia.

Les d’origen material, poden ser:

tercera

a

b

Són coincidents amb la majoria de les d’origen legal. També en seria causa fer de perit d’una
persona a la qual s’atén assistencialment o per la negativa de reconeixement mèdic de la perso-
na quan aquest fos necessari per al peritatge.

* Nota: Vegeu models de refús en el consells pràctics

Les d’origen deontològic:

quarta
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A diferència del perit de part, al qual clarament ha d’abonar el 100 % de la provisió de fons o
minuta l’advocat que contracta els seus serveis professionals, el perit judicial, que és l’anomenat
per resolució judicial a proposta de les parts o del mateix Tribunal, rebrà els seus honoraris del
Jutjat.

Aquests honoraris provenen de les quantitats que el Tribunal acordi pagar a cadascuna de les
parts fins a arribar a la quantitat sol·licitada pel metge nomenat perit judicial.

El ser perit judicial no limita el dret a demanar provisió de fons ni tampoc a no complimentar
l’encàrrec per motiu de la manca del seu aprovisionament.

L’única excepció la constitueix que una de les parts o ambdues litiguin pel que s’anomena benefici
de justícia gratuïta. En aquest cas, serà el perit judicial qui hagi de sol·licitar i informar de l’import
dels honoraris a la Gerència de Suport Judicial del Departament de Justícia, sent aquesta l’obligada
al pagament.

Sí. El metge és perit de part quan en un procediment judicial civil, administratiu o fins i tot penal
un advocat li encarrega l’estudi d’una determinada documentació mèdica i l’emissió del
corresponent dictamen, ja sigui per acompanyar-lo a la demanda/querella o contestació a la
demanda/escrit de defensa, ja sigui per a la seva personació al Tribunal en tràmits posteriors i en
altres actes judicials (judici/vista).

Com qualsevol encàrrec professional, aquest ha de ser retribuït adequadament i tempestivament.
L’encàrrec suposa un contracte entre les parts, en el qual l’expert té l’obligació d’emetre un
dictamen i, respectivament, el sol·licitant d’aquell, d’abonar-lo.

L’incompliment en el pagament és justa causa per no dur a terme la contraprestació pactada.

Per evitar morositats és convenient que el metge demani una provisió de fons a compte de
l’import total acordat i que no iniciï el treball encarregat per l’advocat o tercer fins a rebre-la.

a qui

puc com a perit de part no fer el dictamen
sol·licitat si no m’han pagat?
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Cal tenir en compte per a la fixació d’honoraris –prèvia al contracte– que l’encàrrec no sol limitar-se a
la confecció d’un dictamen. Molt probablement suposarà també participar en d’altres tràmits
procedimentals, aclariments, ampliacions, participació en la vista oral, etc.

Per tant, aquestes circumstàncies caldrà tenir-les previstes per i a l’hora de fixar l’import de la minuta
d’honoraris i demanar la provisió de fons.

A la pràctica, sol succeir que companyies d’assegurances, bufets d’advocats etc., tenen establert un
barem o taules d’honoraris per pericials, restant a la lliure voluntat del perit acceptar o negociar. El no
acord comporta la necessitat d’encarregar a un altre metge el peritatge.

fer peritatge sense
exploració física?puc

Quan l’objecte de la pericial mèdica sigui informar i provar detalladament sobre la malaltia o lesió d’una
persona, a l’efecte de conèixer el seu estat actual, serà necessària l’exploració o reconeixement mèdic
com a mitjà per arribar-hi.

No obstant això, si s’escau, també seria acceptable efectuar un dictamen pericial, utilitzant un informe
sobre l’estat físic de la persona –objecte de peritació–, el qual, gaudint de la suficient extensió, sigui
pròxim en el temps així com sigui tramès o lliurat per un servei o departament clínic acreditat. En aquest
cas, caldrà que aquesta circumstància concreta es faci constar en l’informe que es confeccioni.

No ha de ser el perit qui “persegueixi” una persona per fer-ne el reconeixement mèdic.

com
En casos de pericial mèdica, únicament podria donar-se una vulneració del secret mèdic, si el metge
designat com a perit, divulgués a terceres persones    –no autoritzades– fora de les parts en el procediment,
qualsevol de les dades assistencials a les quals ha tingut accés per la documentació subministrada als
únics efectes d’efectuar l’encàrrec encomanat.

Per tant, el perit designat ha de guardar secret de tot allò del que se li hagi confiat, el que hagi vist, hagi
deduït i de tota la documentació que hagi conegut, en el procediment judicial o administratiu en el qual
intervé. Únicament pot informar les parts.

es vulnera el secret professional
fent un informe pericial?
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L’acceptació del càrrec de perit implica el jurament o promesa de dir la veritat i d’actuació
màximament objectiva i imparcial, amb plena consideració d’allò que pugui afavorir o perjudicar
a qualsevol de les parts que intervenen en el procés judicial i sense que el benefici o perjudici
possible afecti l’objectivitat de l’encàrrec.

Per garantir el compliment diligent de l’encàrrec sol·licitat, el Codi Penal preveu la imputació del
“delicte de fals testimoni en l’emissió del dictamen pericial” al metge que en ocasió de la seva
emissió, la seva explicació, aclariment, complement i/o resposta de preguntes relacionades amb
el mateix, falti maliciosament a la veritat o alteri aquest amb reticències, inexactituds o silenciï
fets o dades rellevants de les subministrades. L’acreditació de qualsevol de les anteriors conductes
en l’emissió de perícia suposa la comissió del delicte de fals testimoni i podrà comportar penes
de presó de fins a tres anys, multes de fins a 12 mesos i inhabilitació especial per a l’exercici de
la professió de fins a 12 mesos.

Així mateix i per conductes que, mancades de malícia o voluntat, pateixen de les anteriors
circumstàncies, el Codi Civil permet articular mecanismes de compensació econòmica per als
perjudicats i els codis de deontologia legitimen la imposició de sancions disciplinàries als metges
perits que han incorregut en conductes contràries a la bona praxi professional.

què
Si un metge considera que a un peritatge emès per un company en el decurs d’una investigació
o d’un procediment judicial, hi manca rigor científic –sense entendre per això la simple diferència
de criteri professional o possibilitat d’error–, i que per aquell motiu ha patit perjudicis, pot fer ús
de qualsevol de les accions previstes en l’ordenament jurídic vigent i que s’han relacionat en la
qüestió polèmica segona d’aquest quadern.

Això no obstant, és recomanable que tractant-se de dos metges, l’acció primera a escollir sigui
recórree al col·legi professional, per tal que s’estudiï el cas i es conclogui sobre la conducta
professional del metge perit.

En el supòsit d’acreditació d’alguna conducta susceptible d’infracció deontologia, i prèvia instrucció
de l’expedient corresponent, es podria imposar una sanció, que en funció de la seva qualificació,
seria d’amonestació privada, advertiment per ofici, suspensió temporal de l’exercici professional
i expulsió del col·legi professional amb la inhabilitació per exercir en una altra corporació. Això
sens perjudici d’accionar després les vies que es considerin oportunes.

quines responsabilitats legals es pot incórrer
en l’emissió de dictàmens pericials?

quines responsabilitats legals es pot incórrer
en l’emissió de dictàmens pericials?

cal fer quan un metge considera
que el perjudica un informe

pericial d’un company metge?
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Per a l’elaboració d’un dictament pericial
Amb caràcter general:

Recordar com a essencial per a l’elaboració d’un dictamen pericial la necessitat de
gaudir de coneixements específic, extens, teòric i pràctic sobre la matèria i/o extrems
objecte de perícia i actuar amb objectivitat, reflexió, seny, prudència, imparcialitat i
veracitat.

Recordar que un dictamen pericial és un document medicolegal emès a petició d’un
Tribunal, autoritat administrativa o a petició de particular sobre la significació de
certs fets i situacions que, valorats mèdicament, tenen influència per aconseguir
l’objectiu judicial o administratiu pel qual s’ha instat el procediment. (Ex.: una declaració
d’invalidesa, la impossibilitat que la mort sigui per causa d’ofegament, etc.).

Ajustar la redacció del document al següent esquema:

a) Preàmbul: Identifiquis com a metge curricularment, fent constar les dades
personals i professionals i de domicili.
Identifiqui també l’autoritat o persona que ha sol·licitat l’informe pericial i el seu
objecte (es pot reproduir literalment l’encàrrec rebut).

b) Relació i descripció dels subjectes (acusat, lesionat, cadàver, etc.) i

objectes (armes, història clínica, certificat de defunció, etc.) sobre els quals

ha d’emetre l’informe pericial.

I, si s’escau, qualsevol altre document o circumstància que pugui ser susceptible
d’utilització en l’estudi pericial.

c) Referents científics utilitzats i/o actuacions practicades.

Reconeixement de la persona o cadàver, exàmens efectuats i resultats objectius,
bibliografia, protocols, legislació sanitària específica (Decret sobre malalties
professionals, legislació sobre interrupció d’embaràs, etc.).

d) Valoració: Correlacionar amb raonament lògic i clar el nexe d’unió entre els fets
que es determinen a l’estudi i les conclusions.

e) Conclusions: Han de sorgir dels resultats obtinguts del raonament efectuat a
l’apartat anterior. Poden tenir caràcter absolut, probabilístic, possibilístic.

f) Fórmula final: Fer constar la següent expressió: “Això és tot el que es pot mani-
festar en compliment de l’encàrrec encomanat, sotmetent-lo a les actuacions de
ratificació o contradicció que s’estimin oportunes.” Data i signatura.

1primer

2segon

3tercer

(continua a la
pàgina següent)

➔



Per a l’elaboració d’un dictamen pericial

I a més a més, recordi que per garantir el cobrament d’honoraris professionals per
l’emissió d’un dictamen pericial, tant en el cas que s’actuï com a perit de part o com
a perit judicial, el metge podrà sol·licitar l’abonament d’una provisió de fons, prèvia
elaboració del dictamen pericial.

Quan el dictamen sigui encarregat directament per un advocat, la provisió de fons
haurà d’ésser sol·licitada directament a aquest. Cas de no ser satisfeta, el metge
restarà eximit d’emetre el dictamen encarregat.

Quan el dictamen sigui encarregat mitjançant designació judicial, la provisió de fons
haurà d’ésser sol·licitada al Tribunal, que en cas d’acceptar-la, ordenarà a la/les part/
s que l’ha/n sol·licitat que l’abonin al Compte de Dipòsits i Consignacions del Jutjat.
Cas de no fer-ho, el metge també restarà eximit d’emetre el corresponent dicta-
men pericial.

En el supòsit que el dictamen pericial sigui sol·licitat, mitjançant petició al Tribunal,
per una persona amb el dret a assistència jurídica gratuïta, s’entén que restarà
garantit el pagament dels honoraris professionals per la Gerència del Departament
de Justícia, si el metge comunica a aquesta la previsió del cost del peritatge i en el
termini d’un mes no obté resposta negativa.
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Per declinar o refusar nomenament o dictamen
pericial i per sol·licitar provisió de fons i minutes

(continuació de
la pàgina anterior)

➔

1. Declinar acceptació de nomenament per raó professional

Il·lm. Sr.;

Acuso rebut del seu escrit/telegrama/ofici/comunicació, etc., que m’ha estat

adreçat i mitjançant el qual es sol·licita comparegui davant del seu Tribunal a fi

i efecte d’acceptar el nomenament de perit.

Atenent al fet que l’activitat que desenvolupo és de caràcter estrictament

assistencial i que desconec la tècnica d’informe pericial, li sol·licito vulgui

acceptar la meva renúncia al nomenament del càrrec proposat.

Sense altre particular, atentament el saluda.

Dr. ……............................................…..

Data …….......................................…..



11

39

Consells pràctics

Il·lm. Sr.;

El passat dia ……….................... qui signa aquest escrit va acceptar l’encàrrec professionalper dictaminar com a perit en el procediment que es tramita davant del seu Tribunal(Ref. ........................................).

Facilitada la documentació sobre la qual ha de versar el dictamen encomanat, aquestaes correspon amb una disciplina mèdica (o medicoquirúrgica) en relació amb la qualels meus coneixements actuals són molt limitats i, conseqüentment, amb alt risc d’errori inexactituds en la complimentació del dictamen encarregat.
Per aquest motiu,

Sol·licito vulgui acceptar la meva renúncia com a perit dins l’esmentat procediment.
Dr. ……............................................…..
Data …….......................................…..

2. Per renunciar a nomenament acceptat per manca de provisió de fons

3. Per sol·licitar provisió de fons i cobrar minuta

Il·lm. Sr.;

He rebut l’encàrrec de peritar en el procediment ............................................................................... en virtutde la seva resolució de data ..................................................................Atenent al temps professional, la dificultat i altres requeriments que la sevacomplimentació em requereix, determino prudentment el cobrament de.......................................................... ptes en concepte de provisió de fons, sens perjudici del que resulide la liquidació definitiva que correspongui.

Per tant, li sol·licito requereixi de les parts en conflicte o de qui correspongui(Administració de Justícia), el lliurament efectiu o abonament en el compte de dipòsitsi consignacions del Tribunal de la quantitat de ................................................. ptes. dins el termini decinc dies habilitat per la llei i a partir de la presentació d’aquest escrit. En altre cas,hauré de considerar la renúncia a l’encàrrec que se m’ha encomanat.

Il·lm. Sr.;

El passat dia ….........................…….. qui signa aquest escrit va acceptar l’encàrrec professionalper dictaminar com a perit en el procediment que es tramita davant del seu Tribunal(Ref. ........................................).

Així, vaig sol·licitar com a provisió de fons la quantitat de ……....................................… en concepted’honoraris professionals per l’encàrrec rebut, sense que al dia d’avui aquella m’hagiestat proveïda.

És per aquest motiu que

Manifesto que d’acord amb l’article 342.3 de la LEC renuncio a la confecció del dicta-men pericial.

Dr. ……............................................…..
Data …….......................................…..
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L’ESPAI DEL PROFESSIONAL

La Junta de Govern del COMB, COMT, COMLL, COMG us demanen la vostra col·laboració en la
proposta dels temes que voldríeu que fossin tractats en pròxims números de PROFESSIÓ.

Ompliu les referències següents amb les vostres dades.

PRÒXIMES QÜESTIONS QUE TRACTAREM:

N
O

TA
: O

rd
re

 d
e 

pu
bl

ica
ció

  p
er

 d
et

er
m

ina
r

Temes proposats:

1:

2:

3:

NOM:
COGNOM:
NÚM. COL·LEGIAT:
COL·LEGI DE:

Envieu una còpia d’aquest formulari a: Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Secretaria operativa:
Passeig de la Bonanova, 47. 08017 Barcelona. També podeu fer-nos arribar les vostres propostes per e-mail:
resp_prof@comb.es, per fax al 935 678 885 o bé per telèfon al 935 678 880.

42

(MAJÚSCULES)

(MAJÚSCULES)

(MAJÚSCULES)

(MAJÚSCULES)

Corredoria d’Assegurances
del Col·legi Oficial de Metges

MEDICORASSE

• Personals

• Professionals

• Econòmics i patrimonials dels metges

TOTS ELS SERVEIS  D’ASSEGURANCES

... amb els avantatges  de:

Altes hospitalàries.

Forçoses i voluntàries

PER COBRIR ELS RISCOS:

Informes i cerfificats

NÚMEROS JA PUBLICATS:

El transport sanitari de pacients

d’hospitals comarcals a centres

de referència

1. Document del Consentiment Informat. 2. Assistència a menors. Adolescents i maltractaments. 3. La informatització de les dades personals,

administratives i mèdiques. 4. Risc de l’efecte 2000 en l’àmbit sanitari. 5. El treball en equip. Responsabilitats. 6. La recepta mèdica. 7.  Les relacions

amb els Tribunals de Justícia. 8.  Fer de metge a l’hospital. Àrea d’urgències. 9.  Fer de metge a l’hospital. Serveis Centrals. 10.  Sobre l’activitat pericial.

la contra
portada de professió


