
Detall curs/edició

Dades del curs

Codi curs: 7009

Nom curs: LIMITACIONS DE LA LLIBERTAT

Tipus curs: EPC

Interès policial: Si

Avaluable: Si

Nivell:

Categoría:

Familia professional Especialitat professional

No catalogat No catalogat

DADES ADICIONALS

Objectius Conèixer les darreres aportacions doctrinals i jurisprudencials sobre les diferents possibilitats de limitar la 
llibertat dels ciutadans arran d'una actuació policial, treballar-les i debatre els seus resultats pràctics, així com 
proposar pautes de comportament policial jurídicament ajustades a la complexitat del valor fonamental a la 
llibertat.

Programa 1. Restriccions de llibertat

2. Privacions de llibertat: detenció
     
3. Detencions il·legals

4. Delictes contra la integritat moral

Activitat Finançada pel Fons de Formació Contínua segons l'Acord de la Comissió de Formació Contínua de 
Catalunya

Destinataris Facultatius i tècnics que desenvolupin tasques d'assessorament penal

Tipus de formació Obligatòria

Diploma - D'aprofitament. L'assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives. Si es produeix alguna absència 
haurà de ser pels conceptes previstos per l'ISPC i estar degudament justificada. I, en tot cas, per poder obtenir 
el diploma d'aprofitament, caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores lectives i superar la prova 
d'avaluació del curs. El seguiment i control d'assistència el realitzarà l'Àrea d'Instructors de l'ISPC.

Dades de l'edició

Nombre d'edició: 1

Nombre d'hores: 24,0

Nombre de places: 25

Any de còmput: 2011

07/11/2011 Data fi: 11/11/2011Data inici:

Període:

Centre docent: INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

Localitat: Mollet del Vallès

Data inici inscripció: 26/09/2011 Data fi inscripció: 26/10/2011

Places allotjament:

DADES ADICIONALS

Lloc Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Ctra. C -17 , Km 13,5
08100 Mollet del Vallès 
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Horari Marc : de 15 a 21 hores (Aquest horari és orientatiu)

Altra informació d'interès Les persones interessades en la realització del curs hauran d'enviar el document DAD02 "Sol·licitud 
d'inscripció als cursos de formació" en el moment de la seva inscripció, degudament complimentat a les 
següents bústies de correu:
 itpg248@gencat.cat 
 itpg6434@gencat.cat
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