CURS D’ACTUALITZACIÓ NORMATIVA I JURISPRUDENCIAL:
“LES DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ: ARA I EN UNA FUTURA
LLECRIM”
PRESENTACIÓ
La reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal és un projecte ambiciós i de gran abast
que s’està gestant des de fa temps, que implicarà un canvi de model i que, per les
afectacions que necessàriament comportarà sobre la manera de procedir de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), especialment en relació amb les
diligències d’investigació, exigeix un estudi exhaustiu per part dels diferents operadors
jurídics que hi intervenen.
Per aquest motiu, tenint en compte les funcions atribuïdes a les diferents escales del
Cos de Mossos d’Esquadra, AFITCME ha considerat necessari organitzar un curs
d’actualització normativa que es centri en l’anàlisi, tant des d’un punt de vista jurídic
com operatiu, de les modificacions introduïdes pel nou projecte de Llei d’Enjudiciament
Criminal, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de les novetats que incorpora
el projecte de llei, resoldre els dubtes que planteja o pot plantejar la nova regulació,
oferir recursos i eines interpretatives, així com crear un espai de debat i reflexió sobre
la reforma i les seves implicacions en la tasca de representació legal i assessorament
jurídic de la PG-ME.
OBJECTIUS
Dins de l’objectiu genèric d’aprofundir en el coneixement de les darreres novetats
legislatives i jurisprudencials així com els projectes legislatius que afecten les normes
de dret penal i processal penal, l’objectiu d’aquest curs es centra concretament en
l’anàlisi, tant des del punt de vista jurídic com d’operativa policial, de les incidències i/o
afectacions que podrà tenir el nou projecte de modificació de la Llei d’Enjudiciament
Criminal sobre les diligències d’investigació que ha de dur a terme la Policia de la
Generalitat- Mossos d’Esquadra (PG-ME).
DESTINATARIS
Aquesta formació s’adreça principalment a tot aquell personal del Departament
d’Interior que té atribuïdes funcions d’assessorament jurídic i de representació legal
penal i especialment al personal facultatiu llicenciat en dret que assessora jurídicament
a les
diferents unitats de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Subsidiàriament, també s’adreça a altres funcionaris llicenciats en dret que
desenvolupin funcions similars.
DURADA
25 hores
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DATES I HORARI
2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre de 2013, de 16.00 a 19.35 hores
LLOC
Barcelona
PLACES
25
MATRÍCULA I ACREDITACIÓ
Es tracta d’un curs de formació continua gratuïta d’interès policial.
L’assistència al 80 % del curs i la superació d’una prova final d’avaluació dóna dret a
l’obtenció del certificat d’aprofitament en la formació presencial.
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
COORDINACIÓ DEL CURS
Associació Professional de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra
(AFITCME). Teresa Galín i Llimós

PROFESSORAT:
Josep Lluis Florensa Labazuy, Responsable d’afers penals de l’Assessoria del
Departament d’Interior.
Esther Monés Jiménez.
PROGRAMA:
1.

Les diligències d’investigació: concepte
• Direcció de les diligències d’investigació
•

Potestats del Tribunal de Garanties

•

Contradicció i publicitat
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•

Ampliació de l’objecte de les diligències d’investigació

2. Contingut de les diligències d’investigació:
a. Declaració de l’encausat
b. Reconeixement i identificació de l’encausat:
•

Roda de reconeixement

•

Identificació fotogràfica

•

Publicació de dades d’identificació per a la localització d’un
sospitós

c. Inspeccions i intervencions corporals i investigació mitjançant ADN:
•

Inspeccions corporals

•

Intervencions corporals

•

Investigació mitjançant ADN

d. Diligència de determinació del consum d’alcohol o drogues tòxiques en la
investigació dels delictes contra la seguretat del trànsit
e. Intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques:

f.

•

Disposicions generals

•

Incorporació al procés de dades electròniques de tràfic o
associats

•

Accés a les dades necessàries per a la identificació de l’usuari i
del terminal

Intercepció de comunicacions postals o telegràfiques, faxs i burofaxs

g. Captació i enregistrament de converses mitjançant l’ús de dispositius
electrònics
h. Investigació mitjançant vigilàncies policials sistemàtiques, ús de dispositius
tècnics de seguiment, localització i captació de la imatge
i.

Entrada i perquisició en domicili o en un lloc tancat

j.

Registre de dispositius d’emmagatzement massiu d’informació

k. Registres remots sobre equips informàtics
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l.

Incorporació de dades personals automatitzades al procés

m. Recollida, incautació i assegurament dels efectes i instruments del delicte
n. Inspecció ocular, autòpsia i identificació del cadàver
o.

Acaraments

p. Agent encobert
q. Circulació i lliurament vigilats
r.

Declaració de testimonis

s. Dictamen pericial
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