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CURS DE TÈCNIQUES DE DECLARACIÓ EN JUDICIS PER A PÈRITS 
 

PRESENTACIÓ 

Sovint la problemàtica dels peritatges científics no s'acaba amb la redacció i 
presentació del dictamen. En el judici cal presentar els resultats oralment, de forma 
resumida i comprensible per a un públic que habitualment no té formació científica. 

Aquest curs es centra en donar eines als participants per presentar de la millor manera 
possible els resultats obtinguts en peritatges de tipus científic (aprofundint 
especialment en anàlisi químiques i biològiques) durant la vista oral d'un procés 
judicial. 

DESTINATARIS 

Aquesta formació s’adreça principalment a facultatius i tècnics que per raó de la seva 
tasca diària han de declarar sovint en judicis com a perits i, especialment, als 
facultatius dels laboratoris químic, biològic i d'informàtica forense de la Divisió de 
Policia Científica del Cos de Mossos d'Esquadra.  

DURADA 

18 hores  

DATES I HORARI  

17, 26 i 27 d’octubre de 2011, de 16.00 a 20.00 hores19, 20 i 24 d’octubre de 2011, 
de 16.00 a 18.00 hores.  

LLOC 

Aula de formació D1-2 de l’edifici D del Complex Central del Cos de Mossos 
d'Esquadra, Avinguda de la Pau, 120, 08206 Sabadell  

PLACES 

15 

MATRÍCULA I ACREDITACIÓ 

Es tracta d’un curs gratuït.   

L’assistència al 80 % del curs dóna dret a l’obtenció del certificat d’assistència  en la 
formació presencial. 
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Criteris de selecció: relació del contingut del curs amb el lloc de treball i l’àrea 
funcional, així com pertànyer al col·lectiu al qual està adreçat el curs. Les inscripcions 
s’atorgaran per ordre de sol·licitud. 

Inscripcions per internet: www.forumcatalunya.com (Cliqueu la pestanya cursos. 
Podeu fer servir un cercador temàtic o el global. Si feu servir el global acoteu la 
recerca per temàtica policial, nom del curs: “TÈCNIQUES DE DECLARACIÓ EN 
JUDICIS PER A PERITS” i mes d’octubre 2011). A més de la inscripció per internet 
també és aconsellable enviar un mail al coordinador (joan.bayo@afitcme.org). 

COORDINACIÓ DEL CURS 

Associació Professional de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra 
(AFITCME). Joan Bayó (639249384). 

PROFESSORAT 

Javier Bueno, facultatiu químic del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses 

Francesc Gómez, psicòleg 

Elena Contreras, fiscal de l'Audiència Provincial de Barcelona 

Manuel Crespillo, facultatiu biòleg del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses 

Pilar Martín, facultativa llicenciada en dret del CME i lletrada habilitada del 
Departament d’Interior 

Per qualsevol dubte que tingueu o per demanar més informació podeu posar-vos en 
contacte amb els representants de l’AFITCME, ja sigui per telèfon o mitjançant la 
bústia: afitcme@afitcme.org 

 Cordialment, 

 La Junta de l’AFITCME 

 
Barcelona, 22 de setembre de 2011 


