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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
13872 Reial decret 1148/2015, de 18 de desembre, pel qual es regula la realització 

de perícies a sol·licitud de particulars pels instituts de medicina legal i ciències 
forenses, en les reclamacions extrajudicials per fets relatius a la circulació de 
vehicles de motor.

Els instituts de medicina legal i ciències forenses són òrgans tècnics adscrits al 
Ministeri de Justícia o a les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de 
funcions i serveis en relació amb els mitjans materials de l’Administració de justícia, la 
missió principal dels quals és auxiliar l’Administració de justícia en l’àmbit de la seva 
disciplina científica i tècnica.

La Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, després de la seva reforma per 
la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, permet ara que els metges forenses que presten 
els seus serveis en els instituts de medicina legal i ciències forenses puguin dur a terme, a 
més d’aquesta tasca imprescindible, la d’emetre informes i dictàmens a sol·licitud dels 
particulars en els casos que es determinin reglamentàriament. Amb això es va pretendre 
que aquests professionals poguessin intervenir, també, en la resolució extrajudicial de 
conflictes, mitjançant fórmules que propiciessin solucions ràpides, segures i efectives, 
especialment quan una de les parts hagués estat víctima d’un succés danyós del qual 
sorgís el seu dret a ser indemnitzada.

Aquesta possibilitat la recull la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema 
per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, 
recentment aprovada, on es dóna regulació a una nova via extrajudicial de resolució de 
conflictes entre els perjudicats i les entitats asseguradores que ja preveia l’article 7 del text 
refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de 
motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre.

Aquesta reforma preveu la possibilitat que les parts, perjudicats i asseguradores, es 
puguin beneficiar de la qualitat, l’experiència i la imparcialitat pericial que aporten els 
metges forenses, com a especialistes reconeguts en el nostre sistema judicial, considerant 
la seva possible participació a través dels instituts de medicina legal i ciències forenses 
quan, bé de mutu acord, bé per sol·licitud del perjudicat, es consideri oportuna la seva 
intervenció. Amb això, es busca oferir una via més de resolució sobre la base d’una 
valoració del dany personal i una reducció important dels costos i el temps de tramitació, 
que ajudin a minorar els patiments soferts per les víctimes dels accidents de circulació.

El nou article 7 del text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la 
circulació de vehicles de motor estableix que reglamentàriament es puguin precisar les 
qüestions relatives al procediment de sol·licitud, emissió, termini i lliurament de l’informe 
emès per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses corresponent, a més que per 
aquesta via es garanteixi l’especialització dels metges forenses en la valoració del dany 
corporal a través de les activitats formatives pertinents.

Aquest Reial decret aborda el procediment esmentat. D’aquesta manera, s’estableixen 
les bases d’actuació que garanteixin no només la qualitat de la perícia, sinó també un 
procediment que determini l’institut competent per a l’emissió del dictamen quan se li 
sol·liciti, així com les regles que s’hagin de seguir per assegurar la màxima objectivitat i 
qualitat en els resultats del peritatge. A més, per a una garantia de qualitat i d’igualtat de 
tracte més gran en qualsevol part del territori de l’Estat, és necessari establir una normativa 
comuna que reguli la petició pericial i el procediment per a la realització de les proves i els 
informes de manera que s’apliquin unes normes mínimes a tots els instituts de medicina 
legal i ciències forenses, independentment de la seva comunitat autònoma.
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Finalment s’ha d’assenyalar que, en aplicació del principi de competència, al Ministeri 
de Justícia i a les comunitats autònomes que han rebut el traspàs en matèria de justícia els 
correspon determinar i regular el preu públic que es fixi com a contraprestació de la perícia 
en els seus respectius àmbits territorials.

Aquest Reial decret s’ha elaborat tenint en consideració l’informe emès a aquest efecte 
pel Consell Mèdic Forense i s’han consultat les comunitats autònomes afectades, així com 
les associacions de víctimes més representatives i el sector assegurador, el Comitè 
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), les associacions més 
representatives del col·lectiu mèdic forense i el Consorci de Compensació d’Assegurances.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 18 de desembre de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte:

a) Regular el procediment per sol·licitar informes pericials als instituts de medicina 
legal i ciències forenses (d’ara endavant IMLCF) en els termes que preveu l’article 7 del 
text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de 
motor, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre.

b) Establir un procediment comú per a l’elaboració dels informes pericials pels IMLCF.
c) Fixar un preu públic com a contraprestació de la perícia.

Article 2. Àmbit subjectiu i objectiu.

1. Queden sota l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquest Reial decret:

a) Els subjectes perjudicats que defineix l’article 36 del text refós de la Llei sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, quan sol·licitin 
l’emissió d’un informe pericial als IMLCF en els termes que estableix l’article 7.5 de la Llei 
esmentada.

b) Les entitats asseguradores afectades, incloent-hi el Consorci de Compensació 
d’Assegurances, que s’entén comprès en el concepte d’entitat asseguradora d’aquest 
Reial decret, sempre que la sol·licitud es formuli a l’empara del que preveu l’article 7.5 del 
text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de 
motor.

c) Els IMLCF de tot el territori nacional.

2. L’àmbit objectiu d’aplicació se circumscriu a l’emissió de l’informe pericial de 
valoració del dany corporal sofert en ocasió d’un accident de circulació, en el marc de la 
reclamació extrajudicial que preveu l’article 7 del Text refós de la Llei sobre responsabilitat 
civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, en cas de disconformitat amb 
l’oferta motivada, per a la qual cosa s’ha d’emetre un informe ajustat a les regles del 
sistema de valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de 
circulació.

Article 3. Àmbit territorial.

Aquest Reial decret és aplicable en tot l’àmbit nacional sense perjudici de les 
competències pròpies de les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de 
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funcions i serveis en relació amb els mitjans materials de l’Administració de justícia i en 
matèria de preu públic.

CAPÍTOL II

Procediment de sol·licitud, elaboració i emissió d’informes pericials

Article 4. Sol·licitud.

1. La sol·licitud la poden formular de comú acord l’entitat asseguradora i el subjecte 
perjudicat, i la pot presentar qualsevol dels dos. També la pot formular i presentar el 
subjecte perjudicat únicament a instància seva, cas en què l’IMLCF ho ha de comunicar 
immediatament a l’entitat asseguradora.

2. És competent per tramitar la sol·licitud i emetre l’informe pericial l’IMLCF del lloc 
del domicili de la víctima lesionada o el del lloc on va ocórrer l’accident, a elecció seva.

La sol·licitud s’ha de presentar a la seu de l’IMLCF o a la seva subdirecció territorialment 
competent, en els llocs que prevegi la legislació del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques o, si s’escau, per mitjans electrònics, utilitzant el model que 
estableix a aquest efecte l’annex I, que pot ser modificat per la Direcció General de 
Relacions amb l’Administració de Justícia i s’ha de publicar en el portal d’Internet de 
l’Administració de justícia. No obstant això, cada comunitat autònoma que hagi rebut els 
traspassos de funcions i serveis en relació amb els mitjans materials de l’Administració de 
justícia pot elaborar i modificar el seu propi model, sempre que contingui com a mínim tota 
la informació relativa a la víctima lesionada, a l’entitat asseguradora i a les circumstàncies 
de l’accident. Qualsevol de les parts pot designar un representant per a notificacions, la 
qual cosa ha de fer constar a l’annex esmentat.

3. Per a cada víctima lesionada i accident s’ha de sol·licitar una perícia que pot donar 
lloc a un informe o diversos. Qualsevol de les parts pot sol·licitar que s’inclogui algun 
aspecte concret a l’informe, la qual cosa s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud.

4. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar, per donar-li curs, l’oferta motivada que l’entitat 
asseguradora hagi emès, de conformitat amb el que preveu l’article 7.2 del text refós de la 
Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

Article 5. Consentiment i col·laboració activa.

1. S’ha d’obtenir el consentiment informat de la víctima lesionada, de conformitat 
amb la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de 
drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, per a l’exploració, per 
autoritzar l’accés a la documentació del seu historial clínic que sigui d’interès exclusiu en 
relació amb l’accident sofert i per a la realització d’exàmens o proves complementàries 
quan el metge forense els consideri necessaris, així com per a la cessió a l’entitat 
asseguradora de les dades resultants d’aquests exàmens i proves.

En cas que la sol·licitud es faci de mutu acord i la presenti l’entitat asseguradora, 
l’IMLCF, abans de fer la perícia, s’ha d’assegurar de l’existència de consentiment per part 
de la víctima lesionada, segons els termes que preveu el paràgraf anterior.

2. Tant el subjecte perjudicat com l’entitat asseguradora han de col·laborar activament 
amb l’IMLCF, aportant la documentació necessària i facilitant l’execució de la perícia.

Article 6. Informació complementària.

Les parts han de presentar juntament amb la sol·licitud i l’oferta motivada tota la 
documentació mèdica que sigui d’interès en el cas i vulguin fer valer. El subjecte perjudicat 
i les entitats asseguradores han d’informar l’IMLCF dels centres sanitaris que disposin de 
la història clínica de la víctima, antecedents mèdics relacionats amb les lesions sofertes a 
l’accident o qualsevol tipus d’informe que pugui ser rellevant per al cas.
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Article 7. Admissió i recursos contra la denegació de la perícia.

1. Una vegada rebuda la sol·licitud, l’IMLCF n’ha de procedir al registre i ha de lliurar 
al sol·licitant el corresponent rebut acreditatiu de la seva presentació.

2. Quan l’IMLCF rebi una sol·licitud de la qual es desprengui que no és competent 
per raó del territori, el director, subdirector o persona en qui deleguin l’ha d’inadmetre 
motivadament i ho ha de notificar al subjecte perjudicat i a l’entitat asseguradora. Si l’insta 
aquell, ha de remetre la sol·licitud a l’institut competent pel qual hagi optat, d’acord amb el 
que preveu l’article 4.

L’IMLCF que admeti una sol·licitud ho ha de comunicar de manera immediata a 
qualsevol altre que també pugui ser competent segons el que preveu l’article esmentat. Si 
s’ha rebut en un altre IMLCF una sol·licitud en relació amb la mateixa víctima lesionada i 
el mateix accident, és competent l’institut que l’hagi rebut en primer lloc, i l’altre ha de 
procedir a l’arxivament de la sol·licitud presentada davant seu.

3. Si l’IMLCF adverteix qualsevol defecte o omissió documental a la sol·licitud, ha de 
requerir la part que l’hagi formulat perquè procedeixi esmenar-lo en el termini de 10 dies 
hàbils, amb l’advertència que la tindrà per desistida si no ho fa. En cas que, transcorregut 
el termini indicat, l’interessat no aporti l’oferta motivada o la documentació preceptiva, o no 
esmeni els defectes detectats, es considera que desisteix de la perícia per resolució 
motivada del director, subdirector o persona en qui deleguin.

4. L’IMLCF, després de verificar que és competent i que estan emplenades les dades 
de la víctima lesionada, de l’entitat asseguradora i de l’accident i que s’aporta l’oferta 
motivada, ha de donar curs a la sol·licitud per a la realització de la perícia, i ha de 
comunicar a les parts la seva admissió.

En aquesta comunicació l’IMLCF pot notificar a la víctima lesionada i a l’entitat 
asseguradora la data, l’hora i el lloc per efectuar l’exploració.

5. Contra la resolució que inadmeti o tingui per desistida la sol·licitud, es pot 
interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes davant el director general de Relacions 
amb l’Administració de Justícia o davant l’òrgan competent de la respectiva comunitat 
autònoma.

A la presentació, tramitació i resolució d’aquest recurs li és aplicable la normativa 
reguladora del procediment administratiu comú per a les administracions públiques, pel 
que fa als recursos administratius, vigent en el moment de la seva interposició.

Article 8. Criteris de repartiment.

1. El repartiment intern entre els pèrits de les sol·licituds admeses a l’IMLCF l’ha de 
fer el director o el subdirector de l’IMLCF, que pot demanar la col·laboració dels caps de 
servei o de secció competents.

2. Les normes de repartiment han d’aplicar criteris que garanteixin l’objectivitat i la 
imparcialitat.

En concret, s’han d’observar les regles següents, sense perjudici de les que estableixi 
a aquests efectes cada comunitat autònoma que hagi rebut els traspassos de funcions i 
serveis en relació amb els mitjans materials de l’Administració de justícia:

1a S’han de fixar criteris objectius que procurin la màxima participació dels 
professionals del servei o la secció competents per raó de la matèria, o de tot l’IMLCF, 
segons sigui l’estructura organitzativa de l’institut, preferentment per rotació i especialització 
o qualificació del personal forense.

2a En cap cas s’ha d’assignar sistemàticament o preferentment al mateix pèrit els 
assumptes d’una entitat asseguradora concreta. Ni l’entitat asseguradora, ni el subjecte 
perjudicat poden escollir un pèrit concret.

3a Els casos d’especial dificultat es poden assignar a un equip de dos pèrits o més.
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Article 9. Citació i execució de la perícia.

1. L’IMLCF ha de procedir a fer la citació si no ho ha fet prèviament.
2. Cada IMLCF ha d’establir els llocs adequats per portar a terme les perícies tenint 

en compte criteris de proximitat i centralització.
3. Prèviament a l’exploració s’ha d’informar la víctima lesionada sobre la seva 

naturalesa i conseqüències i s’ha d’obtenir i registrar el consentiment exprés de l’article 5.1. 
L’exploració ha d’incloure els aspectes físics i psíquics de la víctima lesionada. En aquest 
acte, també es pot obtenir la documentació de l’historial clínic que pugui ser d’interès en 
relació amb l’accident sofert, o els informes que constin en altres institucions sanitàries, o 
sol·licitar la realització de proves complementàries, per a la qual cosa la víctima lesionada 
ha de signar el consentiment informat exprés, que és individual respecte a cada prova que 
s’acordi.

Aquestes proves complementàries són a càrrec de l’entitat asseguradora sempre que 
aquesta presti el seu consentiment per a la seva realització, i s’han d’efectuar al centre 
sanitari concertat comprès dins dels convenis sanitaris que se subscriguin amb la sanitat 
pública o privada.

No obstant això, si el lesionat ha fet el tractament en un centre sanitari no adherit als 
convenis d’assistència sanitària, les proves complementàries es poden fer en aquest 
centre, sempre que totes dues parts prestin el seu consentiment previ, i el cost s’ha de 
distribuir a parts iguals entre la víctima lesionada i l’entitat asseguradora.

4. En cas que la víctima lesionada no presti el seu consentiment a l’exploració, no 
acudeixi a la seva realització sense causa justificada, o no aporti la documentació o la 
informació requerida que sigui imprescindible per a l’elaboració de l’informe, es considera 
que desisteix de la perícia. L’IMLCF, en aquest cas, ho ha de notificar a les parts mitjançant 
resolució motivada del director, subdirector o persona en qui delegui, que és recurrible en 
els termes de l’article 7.5.

Article 10. L’informe pericial.

L’informe pericial és un informe que emet l’IMLCF, amb totes les garanties d’aquest 
organisme públic, amb caràcter oficial i sotmès al control de qualitat que estableix aquest 
Reial decret.

Per cada accident i víctima lesionada s’ha d’emetre un informe definitiu, quan les 
lesions s’hagin consolidat i no hi hagi seqüeles o aquelles s’hagin estabilitzat i convertit en 
seqüeles. Tot això sense perjudici que es puguin emetre informes inicials o d’evolució.

Article 11. Contingut de l’informe.

1. L’informe s’ha d’ajustar a les regles i el sistema que inclou el text refós de la Llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

2. Aquest informe ha de contenir com a mínim:

a) La identificació de la víctima lesionada, l’entitat asseguradora i el pèrit o els pèrits 
de l’IMLCF responsables.

b) La informació rellevant de l’accident.
c) La informació mèdica de la víctima lesionada en la qual es basa l’informe, amb 

indicació precisa, si s’escau, de les fonts, els documents i les proves fetes.
d) La determinació i el mesurament de les seqüeles i de les lesions temporals amb 

tots els seus perjudicis indemnitzables que requereixin valoració mèdica, d’acord amb la 
sol·licitud feta.

e) Lloc, data i hora de l’exploració.

3. L’informe ha d’utilitzar el model que estableix a aquest efecte l’annex II, que pot ser 
modificat per la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia i s’ha de 
publicar en el portal d’Internet de l’Administració de justícia. No obstant això, cada 
comunitat autònoma que hagi rebut els traspassos de funcions i serveis en relació amb els 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 303  Dissabte 19 de desembre de 2015  Secc. I. Pàg. 6

mitjans materials de l’Administració de justícia pot elaborar i modificar el seu propi model, 
sempre que contingui com a mínim la informació que estableix l’apartat anterior, i s’ha de 
publicar en els llocs web que determinin.

Article 12. Control de qualitat i remissió als interessats.

1. L’informe ha d’anar signat pels pèrits de l’IMLCF que l’han elaborat, o pels pèrits 
que han participat en l’exploració de la víctima lesionada o en l’estudi del cas. A més ha 
d’anar visat pel cap de servei o secció corresponent, o el pèrit que es designi, que ha de 
comprovar que s’han seguit les normes cientificotècniques adequades.

2. Si es detecta un error material o falta d’adequació als criteris del barem vigent, el 
cap de servei o secció o el pèrit que l’hagi revisat, així com el director o el subdirector, 
n’han de promoure la correcció i si hi ha discrepància s’ha de buscar l’acord mitjançant 
debat en les sessions clíniques en què ha de participar el conjunt del servei o secció i la 
direcció o subdirecció, o s’ha de procedir d’acord amb les normes de funcionament del 
mateix IMLCF. L’informe definitiu no pot contenir opinions discrepants.

No obstant això, les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de funcions 
i serveis en relació amb els mitjans materials de l’Administració de justícia poden establir 
les seves pròpies normes per garantir el control de qualitat dels informes.

3. L’informe, juntament amb els resultats de les proves que si s’escau s’hagin 
efectuat, s’ha de lliurar al subjecte perjudicat dins del mes següent a la realització de 
l’exploració, llevat que la complexitat del cas, que ha de ser motivada, requereixi una 
ampliació del termini. Així mateix, s’ha de remetre una còpia a l’entitat asseguradora. El 
lliurament s’ha d’efectuar fins i tot en el supòsit de falta de pagament del preu públic, sense 
perjudici del que estableix l’article 16.

En el termini màxim de set dies hàbils des de la data de la recepció de l’informe 
pericial, el subjecte perjudicat i l’entitat asseguradora poden sol·licitar un aclariment de 
l’informe sobre algun aspecte que s’hagi demanat i que no s’hagi resolt amb claredat en el 
moment d’emetre’s l’informe pericial.

Article 13. Confidencialitat i responsabilitat.

1. L’IMLCF ha de mantenir la confidencialitat de les dades per als aspectes que no 
siguin estrictament necessaris per a l’elaboració de l’informe, d’acord amb els principis que 
regulen l’actuació sanitària i amb les normes de protecció de dades de caràcter personal.

2. Per la seva part els subjectes perjudicats i les entitats asseguradores han d’actuar 
en tot el procediment d’acord amb els criteris de bona fe i màxima col·laboració, i han de 
respondre de la veracitat de les dades aportades a l’IMLCF per a l’elaboració de la perícia 
i evitant dilacions indegudes en la seva intervenció.

CAPÍTOL III

Contraprestació de la perícia

Article 14. Contraprestació de la perícia.

1. S’exigeix un preu públic com a contraprestació a la realització de la perícia pels 
IMLCF que regula aquest Reial decret, d’acord amb el que estableix la legislació sobre 
taxes i preus públics, i especialment la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

2. El preu públic és únic per a cada perícia, i inclou tots els informes de l’IMLCF que 
siguin necessaris per determinar i mesurar les seqüeles i les lesions temporals. No inclou 
les proves complementàries que s’hagin de fer en centres mèdics o hospitalaris.
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Article 15. Obligats al pagament.

L’entitat asseguradora que hagi emès l’oferta motivada és l’obligada al pagament del 
preu públic derivat de la realització dels informes pericials a què es refereix aquest Reial 
decret.

Article 16. Justificació del pagament.

1. En cas de sol·licitud formulada de mutu acord, l’entitat asseguradora ha de 
presentar la documentació acreditativa del pagament del preu públic directament davant 
l’IMLCF o facilitar-la al subjecte perjudicat perquè aquest l’adjunti a la seva sol·licitud.

Si és el subjecte perjudicat el qui sol·licita únicament a instància seva la perícia, i no 
consta el pagament del preu públic, l’IMLCF n’ha de reclamar a l’entitat asseguradora el 
justificant.

2. L’IMLCF ha de lliurar l’informe pericial al subjecte perjudicat en tot cas, sense 
perjudici que en el supòsit d’impagament del preu públic ho comuniqui a la Direcció 
General de Relacions amb l’Administració de Justícia o a la unitat de la comunitat 
autònoma competent perquè iniciï el procediment de reclamació en via de constrenyiment.

3. El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes han d’establir els mecanismes 
necessaris per possibilitar la liquidació i el pagament telemàtic.

Disposició addicional primera. Aplicació de mitjans electrònics.

1. Les administracions públiques han d’implementar els recursos tecnològics 
suficients per gestionar aquest procediment per mitjans electrònics.

2. A més han d’establir sistemes segurs de comunicació electrònica per a la recepció 
i l’enviament de sol·licituds, informes i actes de comunicació.

3. Els procediments informàtics per fer el pagament del preu públic a través de 
mitjans electrònics s’han de publicar en el portal d’Internet de l’Administració de justícia o 
els llocs web que determinin les comunitats autònomes competents.

4. Mentre no s’estableixin els mitjans tecnològics necessaris, es poden utilitzar els 
mitjans i procediments que estableix la normativa administrativa vigent.

Disposició addicional segona. Formació dels metges forenses.

El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de 
funcions i serveis en relació amb els mitjans materials de l’Administració de justícia han 
d’incloure en els programes de formació contínua dels metges forenses les propostes 
adequades per a la formació en valoració del dany corporal, entre aquestes, la realització 
de trobades nacionals, exercicis pràctics d’intercomparació, tallers i sessions clíniques. En 
el seu exercici es pot comptar amb la col·laboració tant de les associacions de víctimes 
com les d’entitats asseguradores.

El Ministeri de Justícia i les esmentades comunitats autònomes poden establir els 
convenis oportuns amb el Centre d’Estudis Jurídics per portar a terme aquesta formació, 
sense perjudici de la col·laboració amb universitats i altres organismes i entitats públics i 
privats.

Disposició addicional tercera. Creació d’un grup de garantia de qualitat.

El Consell Mèdic Forense pot crear un grup de treball, conformat per un nombre reduït 
dels membres del Comitè Científic Tècnic, en el si del mateix Consell i de conformitat amb 
el que estableix el Reial decret 355/2014, de 16 de maig, pel qual es crea i regula el 
Consell Mèdic Forense, que té la funció d’estudiar i avaluar la qualitat dels informes de 
valoració dels IMLCF que ho sol·licitin. El funcionament d’aquest grup de treball s’ha 
d’atendre amb els mitjans propis del Ministeri de Justícia en els termes que regula 
l’esmentat Reial decret. Com a resultat, el grup ha d’emetre un informe en el qual s’han 
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d’incloure tant les valoracions positives com les negatives, així com les propostes de 
mesures correctives, si s’escau.

Així mateix, ha de revisar i elaborar les propostes d’activitats formatives i els protocols 
d’actuació interna dels IMLCF, que s’han de publicar en el lloc web del Consell Mèdic 
Forense, a disposició dels instituts que els vulguin aplicar.

Disposició addicional quarta. No-increment de despesa pública.

Les mesures incloses en aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions, 
ni retribucions, ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria primera. Règim aplicable en els territoris en els quals no s’hagi 
constituït un institut de medicina legal i ciències forenses.

Atès el seu caràcter d’informe emès per un òrgan oficial, l’elaboració d’informes 
pericials a sol·licitud de les parts, en els llocs on no s’hagi constituït o posat en funcionament 
un IMLCF, s’ha d’efectuar de la manera i en la forma que determini l’Administració 
competent, i s’ha de garantir en tot cas el compliment de les disposicions que conté aquest 
Reial decret quant a terminis, tramitació de la sol·licitud, lliurament de documentació, 
estructura dels informes i control de qualitat.

Això és aplicable mentre no es constitueixi o es posi en funcionament l’IMLCF 
corresponent.

Disposició transitòria segona. Aplicació temporal.

Les disposicions que estableix el present Reial decret s’han d’aplicar únicament als 
accidents de circulació que es produeixin després de la seva entrada en vigor.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.5a i 6a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
d’Administració de justícia i de legislació processal.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2016.

Madrid, 18 de desembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre de Justícia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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ANNEX I 
 SOL·LICITUD INFORME FORENSE 
 Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de: 

 
Sol·licitud  □ De comú acord entre l'entitat asseguradora i el subjecte perjudicat  

□ A instància del subjecte perjudicat  
 

Dades del sol·licitant: 

 Dades de la víctima lesionada  

 
Nom de la víctima lesionada: 
     
1r Cognom:     2n Cognom:      
DNI:      Sexe: 
Data de naixement: 
Adreça:        Núm. 
Portal:   Escala:   Pis:    Lletra: 
Municipi:     Província: 
Codi postal:     Telèfon:  
Adreça electrònica:    Mòbil: 
 
Representant designat per a les notificacions: 
 
Nom del representant:      
1r Cognom:     2n Cognom:      
DNI:       
Tipus de representant: 
Adreça:        Núm. 
Portal:   Escala:   Pis:    Lletra: 
Municipi:     Província: 
Codi postal:     Telèfon:  
Adreça electrònica:    Mòbil: 
Subjecte preferent de notificació:  □ Al subjecte perjudicat □ Al representant 
Mitjà preferent de notificació:   □ Domicili □ Correu electrònic 

 
Dades de l'entitat asseguradora  
 
Nom o raó social: 
CIF/DNI: 
Adreça:         Núm.: 
Municipi:     Província: 
Codi postal:     Telèfon:  
Adreça electrònica:  
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Número de sinistre: 
Data accident:    Matrícula: 
Mitjà preferent de notificació:  □ Domicili □ Correu electrònic 

 
 

Dades de l'accident: 
 

Accident laboral Sí □ No □ 
 

 
 
Lloc, data i hora de l'accident: 
Matrícula vehicles implicats: 
Informes aportats: 
Oferta motivada (s'ha d'adjuntar):  

 
 
 

En cas que no coincideixin el lloc de l'accident i el del domicili de la víctima lesionada i als efectes 
de selecció de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses la víctima lesionada escull:  

□ Lloc del domicili   □ Lloc de l'accident 
 

Documentació aportada per les parts: 
 
 
 
 
 

Observacions (es poden incloure les peticions a què fa referència l'art. 4.2) 
 
 
 
 
 

Adjunta documentació acreditativa del pagament del preu públic? 
□ Sí   □ No 

 
Lloc, data i signatura. 
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ANNEX II 
 INFORME FORENSE 

Previsió/valoració de danys personals 
 

Dades generals. 
 
 

Sol·licitant de l'informe:  

Núm. de referència:   

Data sol·licitud:   

Entitat asseguradora:  

Lloc, data i hora de l'accident: Número de sinistre:

Matrícula (en cas que es conegui)  

 
Dades de la víctima lesionada 
 
Nom i cognoms: NIF

Data de naixement EDAT

Pot ser accident laboral? SÍ NO

Sexe  

Professió: Ocupació (actiu, desocupat, feines de casa, 
estudiant pendent d'accedir al mercat laboral 
de menys de 30 anys) 

Dades de la pericial 
 
Pèrit(s) 

Accident (lloc) Data Hora 

 
 

1.- Fonts de l'informe: 
 
2.- Descripció del fet referit; resum de l'accident: 
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Descripció del fet 
referit inclosa 
condició de la 
víctima lesionada 
(CIE10 capítol XX): 
 

 

 
3.- Antecedents patològics relacionats amb l'accident: 
 
4.- Descripció de les lesions sofertes (diagnòstics): 
 
 

Descripció de lesions 
principals 
(CIE10 capítol XX): 

 

 
5.- Tractament fet i evolució clínica, amb especificació de centre i data de la primera 
assistència: 
 
6.- Estat actual. Resultat de l'exploració física i psíquica (si s'escau): 
 
7.- Consideracions medicolegals sobre l'existència de criteris de causalitat entre les 
lesions sofertes i l'accident, amb especial consideració als traumatismes menors de la 
columna vertebral. 
 
8.- Perjudici personal bàsic i per pèrdua temporal de qualitat de vida: 

 Nombre de dies de perjudici de pèrdua temporal de qualitat de vida bàsic. 

 Nombre de dies de perjudici de pèrdua temporal de qualitat de vida moderat. 

 Nombre de dies de perjudici de pèrdua temporal de qualitat de vida greu. 

 Nombre de dies de perjudici de pèrdua temporal de qualitat de vida molt greu. 
9.- Perjudici personal per intervencions quirúrgiques: 
 
Descripció (tipus d'anestèsia, naturalesa de la intervenció, tècnica quirúrgica): 
10.- Seqüeles (indiqueu codi de la taula 2.A.1 i la seva puntuació): 

 Seqüeles concurrents: 

 Seqüeles interagreujants: 

 Seqüeles agreujants d'estat previ: 
11.- Perjudici estètic:  
 
Grau: Puntuació: 
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12.- Perjudici per pèrdua de qualitat de vida per seqüeles: 
 

 Molt greu 

 Greu 

 Moderat 

 Lleu 

 Descripció de les activitats essencials de la vida ordinària en les quals el lesionat perd la seva 
autonomia com a conseqüència de les seqüeles de l'accident: 

 Descripció de les activitats específiques de desenvolupament personal que el lesionat perd la 
possibilitat de portar a terme com a conseqüència de les seqüeles de l'accident: 

 13.- Dany moral complementari per perjudici psicofísic: 
  SÍ  NO 

 
 14.- Dany moral complementari per perjudici estètic: 

  SÍ  NO 

 
 15.- Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida de familiars: 
        SÍ  NO 

 
 16.- Pèrdua de fetus a conseqüència de l'accident: 
        SÍ NO 

  Indiqueu setmana de gestació:  

 17.- Despeses previsibles d'assistència sanitària futura:   
SÍ  NO 

 
 

Seqüela igual o superior a 50 punts. Seqüeles concurrents i les interagreujants iguals o 
superiors a 80 punts. 

Coma vigil o vegetatiu crònic. 

Seqüeles neurològiques en els seus graus molt greu i greu. 

Lesions medul·lars iguals o superiors a 50 punts. 

Amputacions o altres seqüeles que requereixin la col·locació de pròtesis. 
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Descripció de la necessitat i periodicitat de l'assistència sanitària: 
 
18.- Necessitat de rehabilitació domiciliària i ambulatòria després de l'estabilització: 
        SÍ  NO 
 

Coma vigil o vegetatiu crònic. 

Seqüeles neurològiques en els seus graus molt greu o greu. 

Lesions medul·lars iguals o superiors a 50 punts. 
 
Descripció de la necessitat i periodicitat de la rehabilitació: 
 
 
19.- Necessitat de pròtesis i ortesis després de l'estabilització: 

  SÍ  NO 
 
Descripció de la necessitat de pròtesis i/o ortesis atenent les circumstàncies personals del 
lesionat, periodicitat en funció de la seva vida útil i quantia. 
 
 
20.- Necessitat d'ajudes tècniques o productes de suport per a l'autonomia personal en cas 
de pèrdua molt greu o greu després de l'estabilització: 

SÍ  NO 
 
Descripció de la necessitat de les ajudes tècniques i dels productes de suport:  
 
 
21.- Necessitat d'adequació d'habitatge en cas de pèrdua d'autonomia personal molt greu 
o greu després de l'estabilització: 

  SÍ  NO 
 
Descripció de la necessitat: 
 
 
 22.- Pèrdua d'autonomia que afecta la mobilitat després de l'estabilització: 

  SÍ  NO 
 
Indiqueu com afecta la pèrdua d'autonomia la mobilitat i en especial per seguir duent a terme les 
seves activitats habituals i la dificultat per utilitzar mitjans de transport públic: 
 
 
23.- Necessitat d'ajuda de tercera persona després de l'estabilització: 

  SÍ  NO 
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Descripció de la necessitat de l'assistència per tercera persona: 
 
Temps necessari: (hores) 
 

 
24.- Incapacitat per dur a terme el seu treball o activitat professional després de 
l'estabilització: 
 

  SÍ  NO 

 
 Incapacitat per dur a terme qualsevol tipus de treball o activitat professional o la totalitat de 

les feines de casa. 

Incapacitat per exercir el seu treball o activitat professional o la impossibilitat de portar a terme 
una gran quantitat i varietat d'activitats laborals (persones de menys de 30 anys pendents 
d'accedir al mercat laboral) o la impossibilitat de fer les feines fonamentals de casa. 

 Alteració parcial en una quantitat superior al 33% en el rendiment normal del seu treball o 
activitat professional. 
 
 
25.- COMENTARIS / OBSERVACIONS  
 
 
 
Signat: 

Vist i plau  
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