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1.- Objectiu general  
 
La finalitat d’aquest procés és establir un llistat d’agents idonis per ocupar els llocs que puguin quedar 
vacants en el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, 
investigació avançada i policia científica de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (publicat 
al DOGC núm. 5060, de 31.01.2008).  
Aquest oferiment es resoldrà sempre que la Direcció General de la Policia, per necessitats del servei, ho 
determini. 
 
2.- Llocs de treball 
 
2.1 Especialitat d’investigació bàsica: llocs de treball de la categoria mosso/a, de la família d’investigació, 
Nivell 2. Els llocs ofertats són els especificats al document número 1 de l’annex 1 d’aquest procés. 
 
2.2 Especialitat d’investigació avançada: llocs de treball de la categoria mosso/a, de la família d’investigació, 
Nivell 3. Els llocs ofertats són els especificats al document número 2 de l’annex 1 d’aquest procés. 
 
2.3 Especialitat de policia científica: llocs de treball de la categoria mosso/a, de la família d’investigació, Nivell 
3. Els llocs ofertats són els especificats al document número 3 de l’annex 1 d’aquest procés. 
 
3.- Persones participants  
 
3.1 Especialitat d’investigació bàsica: Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries que 
no compleixin els requisits per participar a la llista A (investigació bàsica) de la convocatòria de concurs 
oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i 
policia científica de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 5060, de 
31.01.2008) i que reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4. 
 
3.2 Especialitat d’investigació avançada: Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries 
que no compleixin els requisits per participar a la llista B (investigació avançada) de la convocatòria de 
concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació 
avançada i policia científica de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 5060, de 
31.01.2008) i que reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4. 
 
3.3 Especialitat de policia científica: Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries que 
no compleixin els requisits per participar a la llista C (policia científica) de la convocatòria de concurs oposició 
per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia 
científica de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008) i que 
reuneixen els requisits establerts a l’apartat 4. 
 
4.- Requisits de les persones interessades.  
 
4.1 Requisits comuns a les tres especialitats: 
 
a) Les persones funcionàries de la categoria mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de 
Catalunya, han de trobar-se en situació de servei actiu.  
 
b) Els/les funcionaris/àries en pràctiques no podran participar en aquest procés de selecció. 
 
c) Les persones funcionàries sancionades en ferm amb suspensió de funcions no poden participar en aquest 
procés, mentre duri la suspensió. Les persones funcionàries sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb 
canvi de destinació o, dins de la mateixa localitat, sense canvi de residència, tampoc no hi poden participar 
durant el període que s’hagi determinat en la resolució sancionadora.  

 
PROCÉS PER ASSIGNAR DE FORMA PROVISIONAL 

LLOCS DE TREBALL DE LES ESPECIALITATS D’INVESTIGACIÓ BÀSICA, 
INVESTIGACIÓ AVANÇADA I POLICIA CIENTÍFICA DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A 

DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA. 
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4.2 Requisits específics per a l’especialitat d’investigació bàsica: 
No poden participar en aquest procés les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva un lloc de 
treball d’especialitat.   
 
4.3 Requisits específics per a l’especialitat d’investigació avançada: 
a) En cas de complir els requisits, les persones participants han d’haver-se presentat per ocupar un lloc dels 
ofertats a la Llista A (investigació bàsica) de l’annex 2 de la convocatòria de concurs oposició per a la 
provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica 
de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008). 
b) No poden participar en aquest procés les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva un lloc de 
treball d’especialitat, llevat els que ocupin un lloc de treball de les especialitats d’investigació bàsica i de 
seguiments i vigilàncies.   
 
4.4 Requisits específics per a l’especialitat de policia científica: 
a) En cas de complir els requisits, les persones participants han d’haver-se presentat per ocupar un lloc dels 
ofertats a la Llista A (investigació bàsica) de l’annex 2 de la convocatòria de concurs oposició per a la 
provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica 
de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008). 
b) No poden participar en aquest procés les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva un lloc de 
treball d’especialitat, llevat els que ocupin un lloc de treball de l’especialitat d’investigació bàsica.   
 
4.5 Els requisits s’han de complir l’últim dia de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint durant 
tot el procés de selecció.  
 
5.- Sol·licituds de participació i període de presentació  
 
Les persones interessades en participar en aquest procés han de presentar la sol·licitud de participació que 
podeu trobar a l’annex 1 d’aquest document i a la Intranet corporativa de la DGP-PGME (Documentació 
oficial/OferimentsDPQOP/AGPINVESTIGACIO). 
 
Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma definitiva han de fer constar la seva 
preferència respecte de les destinacions a què vulguin optar d'entre les ofertades a la llista a la que participi i 
les persones participants que estiguin adscrites provisionalment a un lloc de treball han de fer constar la seva 
preferència respecte de la totalitat de les destinacions ofertades en la llista a la que participi. 
 
Cada llista és independent. Per tant, qui participi al document 1, haurà de fer constar la seva preferència 
respecte dels llocs ofertats en el document 1, qui participi al document 2, haurà de fer constar la seva 
preferència respecte dels llocs ofertats en el document 2 i, qui participi al document 3, haurà de fer constar la 
seva preferència respecte dels llocs ofertats en el document 3.  
 
Totes les persones aspirants han d'expressar l'ordre de preferència personal dels llocs de treball ofertats 
mitjançant l'anotació del número ordinal que escaigui en el requadre corresponent a cada lloc de treball.  
 
Com sigui que no es pot sol·licitar més d'un lloc de treball amb el mateix número de preferència, en els casos 
en què hi hagi repetició d'un número per a més d'un lloc de treball, s'entendrà vàlida la preferència indicada 
per al primer dels llocs de treball especificats en l'oferta de llocs de treball, seguint el mateix ordre correlatiu 
que resulti de la llista de destinacions que figura impresa a la sol·licitud de participació. 
 
Per a la resta de llocs afectats per la repetició en el número de preferència, se'ls assignarà el número ordinal 
que immediatament el segueixi, seguint el mateix ordre correlatiu que resulti de la llista de destinacions que 
figura impresa a la sol·licitud de participació. 
Als llocs de treball afectats per una omissió de les persones aspirants en l'anotació de l'ordre de preferència, 
se'ls assignarà el número ordinal que immediatament segueixi a l'últim anotat, seguint el mateix ordre 
correlatiu que resulti de la llista de destinacions que figura impresa a la sol·licitud de participació. 
 
El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 1 de febrer de 2008 i finalitza el dia 18 de febrer de 
2008, ambdós inclosos. 
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Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds, l’òrgan avaluador exposarà la proposta 
de relació de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió. 
 
6.- Lloc de presentació 
 
La sol·licitud de participació (Annex 1) s’ha de registrar als registres que es detallen registres que es detallen 
a continuació i adreçar-la per correu intern al Gabinet de Processos Selectius de la Subdirecció General de 
Recursos Humans (Travessera de les Corts, 319-321, Barcelona): 
Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. Diputació, 355, 08009 
Barcelona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, c. Vista Alegre, 5, 17004 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, ctra. de la Sanson, s/n, 08980 
Sant Feliu de Llobregat. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, av. Països Catalans, 169-171, Sector els 
Trullols, 08240 Manresa. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, polígon Les Gavarres, Plaça 
Frederic Escofet i Alsina s/n, 43006 Tarragona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, ctra. de Santa Coloma de 
Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, av. Guillem Graell, s/n, 25700 
la Seu d'Urgell. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, c. Sant Hilari, 38, 25008 Lleida. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, c. de l'Olivar, 6, 08400 
Granollers. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Via Laietana, 14, 
08003 Barcelona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Gran Via de Jaume I, 
9, entresòl, 17001 Girona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, c. Lluís Companys, 1, 
1r, 25003 Lleida. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, c. Sant Francesc, 
3, 43003 Tarragona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, c. 
Montcada, 23, 43500 Tortosa. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, c. de 
l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 08500 Vic. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Alt Pirineu i Aran, ctra. C-13, 
km 90,2, 25630 Talarn. 
 
O en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
7.- Mitjans d’acreditació 
 
Constarà d’un exercici obligatori de caràcter selectiu.  
 
7.1 Exercici de coneixements  
 
Aquest exercici consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test sobre el temari que figura a l’annex 2, 
amb el benentès que caldrà fer un qüestionari diferent per a cada llista de llocs de treball en el qual se 
sol·liciti participar. L’exercici es valorarà de 0 a 15 punts. Per superar aquest exercici s’haurà d’obtenir una 
puntuació mínima de 7,5 punts. La durada d’aquest exercici la determinarà l’òrgan avaluador. 
 
8. Selecció dels aspirants més idonis  
 
En primer lloc s’escolliran els aspirants més idonis per ocupar lloc de treball de l’especialitat de policia 
científica, en segon lloc els aspirants més idonis per ocupar llocs de treball de l’especialitat d’investigació 
avançada i en últim lloc els aspirants més idonis per ocupar llocs de treball de l’especialitat d’investigació 
bàsica. Un cop adjudicat un lloc de treball a una persona participant, aquesta quedarà exclosa de les altres 
especialitats en les que havia sol·licita destinació. 
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Alhora d’assignar provisionalment un lloc de treball a un aspirant es tindrà en compte l’ordre de preferència 
indicat pels participants a la sol·licitud de participació i la puntuació obtinguda en l’exercici. Els possibles 
empats que es puguin produir entre els aspirants seran dirimits primer segons la data d'ingrés com a 
funcionari/ària de carrera en la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra, i segon pel número 
d’ordre obtingut en el procés selectiu d’accés a la categoria de mosso/a. 
 
9. Cursos d’especialització 
 
9.1 Les persones aspirants que l’òrgan avaluador hagi considerat més idònies per ocupar un lloc de 
l’especialitat d’investigació bàsica hauran de realitzar el curs bàsic d’investigació, de caràcter selectiu, 
organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tindrà una durada estimada entre 250 hores i  300 
hores. 
 
9.2 Les persones aspirants que l’òrgan avaluador hagi considerat més idònies per ocupar un lloc de 
l’especialitat d’investigació avançada hauran de realitzar els cursos d’especialització següents: 
 
a) El curs bàsic d’investigació, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, d’una durada estimada entre 250 hores i 300 hores. 
 
b) El curs d’investigació avançada, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, d’una durada estimada entre 180 hores i 250 hores. 
 
9.3 Les persones que l’òrgan avaluador hagi considerat més idònies per ocupar un lloc de l’especialitat de 
policia científica hauran de realitzar els cursos d’especialització següents: 
 
a) El curs bàsic d’investigació, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, d’una durada estimada entre 250 hores i  300 hores. 
 
b) El curs de policia científica, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
d’una durada estimada entre 240 hores i 300 hores. 
 
9.4 Les persones aspirants gaudiran de llicència per estudis mentre estiguin realitzant aquests cursos 
d’especialització. 
Quedaran exemptes de realitzar els cursos d'especialització aquelles persones concursants que acreditin, 
mitjançant la corresponent certificació, haver superat amb anterioritat un curs d'igual o similar contingut 
teòric, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o aportin una certificació d'homologació 
expedit pel mateix Institut. 
L’òrgan avaluador determinarà els cursos que eximeixen de realitzar els cursos d'especialització. 
La realització dels cursos d'especialització no donarà dret a percebre cap tipus d'indemnització per raó de 
serveis. 
Quedaran excloses del procés selectiu les persones aspirants que perdin definitivament la condició 
d'alumne/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 5.1.b), 
5.1.c) i 5.1.d) del Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de 
l'Escola de Policia de Catalunya. 
El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d'informar de la pèrdua de la condició 
d'alumne/a a l’òrgan avaluador, la qual proposarà l'exclusió de la persona aspirant. 
Qualificació: l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant una valoració continuada de 
l'aprofitament global del curs, acreditarà l'aptitud o no aptitud de les persones aspirants qualificant-les com a 
aptes o no aptes i sotmetrà a l’òrgan avaluador les seves avaluacions. Per poder superar aquests cursos les 
persones aspirants han d'obtenir la qualificació d'apte/a. 
 
10.Òrgan Avaluador 
 
L’òrgan avaluador dels mitjans d’acreditació el componen persones adscrites a la Subdirecció General de 
Recursos Humans, a la Comissaria General de Planificació i Organització i a la Comissaria General 
d’Investigació Criminal. 
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11. Adscripció provisional als llocs de treball  
 
D’acord amb els articles 20 i 21 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, el Director general de la Policia adscriurà en 
comissió de servei o en adscripció provisional les persones aspirants que l’òrgan avaluador hagi considerat 
més idònies per ocupar els llocs de treball oferts en aquest procés.  
 
 
 
Barcelona, 31 de gener de 2008. 
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ANNEX 1 
 
Sol·licitud de participació en el procés de selecció interna per ocupar, de forma provisional 
llocs de treball vacants del cos de Mossos d’Esquadra 
 
1 Denominació dels llocs de treball a ocupar provisionalment  

         

Especialitat d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica  Categoria :   MOSSO/A 

 
2 Dades de la persona sol·licitant 
 
Cognoms i nom     TIP              NIF 

 

 

Adreça 

 

 

Telèfon mòbil  
 

 
 

3 Relació de llocs de treball 
 
 
Marcar el/els document/s que s’adjunta/en: 
 

   Document número 1: Llista amb les destinacions ofertades per ocupar de forma provisional llocs de treball 
de l’especialitat d’Investigació Bàsica. 
 

   Document número 2: Llista amb les destinacions ofertades per ocupar de forma provisional llocs de treball 
de l’especialitat d’Investigació Avançada. 
 

   Document número 3: Llista amb les destinacions ofertades per ocupar de forma provisional llocs de treball 
de l’especialitat de Policia Científica. 
 
 
SOL·LICITO ésser admès/sa en el procés de selecció interna per ocupar provisionalment llocs de 
treball vacants de la categoria a dalt ressenyada, i DECLARO que són certes totes i cadascuna de 
les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que reuneixo les condicions exigides per ocupar 
provisionalment els llocs de treball sol·licitats. 
 
 

Localitat i data      Signatura 

 

 

 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE LA  POLICIA  
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Document número 1:  
 

LLISTA AMB LES DESTINACIONS OFERTADES PER OCUPAR DE FORMA PROVISIONAL 
LLOCS DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ BÀSICA.  
 

Destí Selecció Descripció Nivell Localitat 

1   Unitat d’Investigació 14 El Vendrell 

2   Unitat d’Investigació 14 Reus 

3   Unitat d’Investigació 14 Tarragona 

4   Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Tarragona (*) 

5   Unitat d’Investigació 14 Valls 

6   Unitat d’Investigació 14 Berga 

7   Unitat d’Investigació 14 Igualada 

8   Unitat d’Investigació 14 Manresa 

9 
  

Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Manresa 

10   Unitat d’Investigació 14 Solsona 

11   Unitat d’Investigació 14 Vic 

12   Unitat d’Investigació 14 Blanes 

13   Unitat d’Investigació 14 Figueres 

14   Unitat d’Investigació 14 Girona 

15 
  

Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Girona 

16   Unitat d’Investigació 14 la Bisbal d’Empordà 

17   Unitat d’Investigació 14 Olot 

18   Unitat d’Investigació 14 Ripoll 

19   Unitat d’Investigació 14 Roses 

20   Unitat d’Investigació 14 Sant Feliu de Guíxols 

21   Unitat d’Investigació 14 Santa Coloma de Farners 

22   Unitat d’Investigació 14 Barcelona 

23   Unitat de Menors 14 Barcelona 

24   Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Barcelona 

25   Unitat Territorial Policia Científica 14 Barcelona 
(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria IRP/137/2008, de 21 
de gener de 2008  

 
Pàgina 1 de 3 

 
(LES DESTINACIONS DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ BÀSICA SEGUEIXEN EN LA PÀGINA SEGÜENT) 
Localitat i data      Signatura 
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CONTINUACIÓ DE LA LLISTA AMB LES DESTINACIONS OFERTADES PER OCUPAR DE 
FORMA PROVISIONAL LLOCS DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ BÀSICA 
 

26  Unitat d’Investigació 14 Arenys de Mar 

27  Unitat d’Investigació 14 Badalona 

28  Unitat d’Investigació 14 Cerdanyola del Vallès 

29  Unitat d’Investigació 14 Granollers 

30  Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Granollers 

31  Unitat d’Investigació 14 Mataró 

32  Unitat d’Investigació 14 Mollet del Vallès 

33  Unitat d’Investigació 14 Premià de Mar 

34  Unitat d’Investigació 14 Rubí 

35  Àrea Central de Policia 
Administrativa 14 Sabadell 

36  Unitat d’Investigació 14 Sabadell 

37  Unitat d’Investigació 14 Sant Adrià de Besòs 

38  Unitat d’Investigació 14 Santa Coloma de 
Gramenet 

39  Unitat d’Investigació 14 Terrassa 

40  Unitat d’Investigació 14 Cornellà de Llobregat 

41  Unitat d’Investigació 14 el Prat de Llobregat 

42  Unitat d’Investigació 14 Esplugues de Llobregat 

43  Unitat d’Investigació 14 Gavà (*) 

44  Unitat d’Investigació 14 l’Hospitalet de Llobregat 

45  Unitat d’Investigació 14 Martorell 

46  Unitat d’Investigació 14 Sant Boi de Llobregat 

47  Unitat d’Investigació 14 Sant Feliu de Llobregat 

48  Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Sant Feliu de Llobregat 

49  Unitat d’Investigació 14 Vilafranca del Penedès 

50  Unitat d’Investigació 14 Vilanova i la Geltrú 
 
(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria IRP/137/2008, de 21 
de gener de 2008  
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(LES DESTINACIONS DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ BÀSICA SEGUEIXEN EN LA PÀGINA SEGÜENT) 
Localitat i data      Signatura 
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CONTINUACIÓ DE LA LLISTA AMB LES DESTINACIONS OFERTADES PER OCUPAR DE 
FORMA PROVISIONAL LLOCS DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ BÀSICA 
 

51  Unitat d’Investigació 14 la Seu d’Urgell 

52  Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 la Seu d’Urgell 

53  Unitat d’Investigació 14 Puigcerdà 

54  Unitat d’Investigació 14 Tremp 

55  Unitat d’Investigació 14 Vielha e Mijaran 

56  Unitat d’Investigació 14 Balaguer 

57  Unitat d’Investigació 14 Cervera 

58  Unitat d’Investigació 14 Lleida 

59  Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Lleida 

60  Unitat d’Investigació 14 Amposta 

61  Unitat d’Investigació 14 Gandesa 

62  Unitat d’Investigació 14 Tortosa 

63  Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Tortosa (*) 

 

(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria IRP/137/2008, de 21 
de gener de 2008  
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Document número 2:  

 
LLISTA AMB LES DESTINACIONS OFERTADES PER OCUPAR DE FORMA PROVISIONAL 
LLOCS DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ AVANÇADA.  
 
 
 
Destí Selecció Descripció Nivell Localitat 

1   Unitat Territorial d’Investigació 14 Tarragona(*) 

2   Unitat Territorial d’Investigació 14 Manresa 

3   Unitat Territorial d’Investigació 14 Girona 

4   Unitat Territorial d’Investigació 14 Barcelona 

5   Unitat Territorial d’Investigació 14 Granollers 

6   Unitat de Medi Ambient 14 Sabadell 

7   Unitat Territorial d’Investigació 14 Sabadell  

8   Unitat Territorial d’Investigació 14 Sant Feliu de Llobregat 

9   Unitat Territorial d’Investigació 14 la Seu d’Urgell 

10   Unitat Territorial d’Investigació 14 Lleida 

11   Unitat Territorial d’Investigació 14 Tortosa(*) 
 
(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria IRP/137/2008, de 21 
de gener de 2008  
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Document número 3:  

 
LLISTA AMB LES DESTINACIONS OFERTADES PER OCUPAR DE FORMA PROVISIONAL 
LLOCS DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT DE POLICIA CIENTÍFICA.  
 
 
 
 
Destí Selecció Descripció Nivell Localitat 

1   Unitat Territorial Policia Científica 14 Tarragona(*) 

2   Unitat Territorial Policia Científica 14 Manresa 

3   Unitat Territorial Policia Científica 14 Girona 

4   Àrea Central d’Identificació 14 Barcelona 

5   Àrea Central de Criminalística 14 Barcelona 

6   Divisió Policia Científica 14 Barcelona 

7   Unitat Territorial Policia Científica 14 Barcelona 

8   Unitat Territorial Policia Científica 14 Granollers 

9   Unitat Territorial Policia Científica 14 Sant Feliu de Llobregat 

10   Unitat Territorial Policia Científica 14 la Seu d’Urgell 

11  Unitat Territorial Policia Científica 14 Lleida 

12  Unitat Territorial Policia Científica 14 Tortosa(*) 
 
(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria IRP/137/2008, de 21 
de gener de 2008  
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Annex 2 
 
Temari per a les persones aspirants que concursin per proveir llocs de treball de 
l’especialitat d’investigació bàsica (llista A). 
.1 Normativa bàsica 
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria General d’Investigació Criminal, les 
seves responsabilitats, els òrgans en els quals s’estructura i les seves funcions 
1.2 Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del cos 
de mossos d’esquadra i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de 
mossos d’esquadra 
1.3 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció per la incorporació i 
aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en relació a l’actuació i la intervenció de la policia 
de la Generalitat- Mossos d’Esquadra 
1.4 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya 
.2  Normativa reguladora 
2.1  La policia judicial a la Llei d'enjudiciament criminal. Especial referència a la Llei 38/2002, de 24 
d'octubre, de reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal, sobre procediment per a 
l'enjudiciament ràpid i immediat de determinats delictes i faltes, i de modificació del procediment 
abreujat, i a la modificació de la Llei d'enjudiciament criminal mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 
25 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
penal. 
2.2 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. 
2.3  La policia judicial a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos 
d'esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial, modificat 
pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener. 
2.4 Decret 214/2002, d'1 d'agost, de regulació de determinats fitxers automatitzats que contenen 
dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Interior. Ordre IRP/372/2007, de 8 
d’octubre, de creació del fitxer Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de perfils 
genètics de mostres biològiques relacionades amb la investigació criminal (SIP IDENTICRIM). 
2.5 Els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya d'octubre de 1994. Acords de la Comissió 
Nacional de Coordinació de la Policia Judicial. 
.3  El procés penal 
3.1  La jurisdicció penal a l'Estat espanyol: òrgans i competències. 
3.2  Les parts en el procés penal: concepte i característiques més importants de l'imputat, el 
ministeri fiscal, acusador particular, acusador popular, acusador privat, advocat defensor. 
3.3  La denúncia: concepte i classes. El dret i deure de denunciar. Persones que estan exemptes 
de denunciar. Efectes de la denúncia. Diferència entre denúncia i querella. 
3.4  Valor processal dels atestats policials. 
3.5  La detenció: concepte. Supòsits legals que precedeixen la detenció. Exempcions per raó de 
les persones. Els drets dels detinguts i la seva materialització. 
3.6  L'habeas corpus: concepte, finalitat i procediment. 
3.7  La prova al procés penal: la prova de càrrec, prohibida i preconstituïda. Els indicis i la prova 
indiciària. 
3.8  Els testimonis. Els testimonis protegits. Els perits. 
3.9  L'extradició passiva. 
3.10  Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció a les víctimes de la violència 
domèstica. 
3.11 Procediment del menor: Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat 
penal dels menors. 
3.12 Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil. 
.4  El Codi penal 
4.1  Delictes comesos pels funcionaris públics: detenció il·legal i segrest. Tortures i altres delictes 
contra la integritat moral. 
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4.2  Delictes contra la llibertat sexual: especial referència a les agressions, als abusos i als 
assetjaments sexuals. 
4.3  Delictes de lesions: especial referència a la violència domèstica. 
4.4  Delictes contra l'honor. 
4.5  L'abandonament de família, menors i incapacitats. 
4.6  Delictes contra el patrimoni: especial referència al furt, al robatori, a l'estafa i a l'apropiació 
indeguda. El robatori i el furt d'ús de vehicles. 
4.7  Els danys. 
4.8  Delictes contra el medi ambient i el patrimoni històric. La propietat industrial i la intel·lectual. 
4.9  Delictes d'incendis: especial referència als delictes d'incendis forestals. 
4.10  Delictes contra l'Administració pública. 
4.11  Delictes contra l'Administració de justícia. 
4.12  Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. 
4.13  Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. 
4.14  Delictes contra l'ordre públic: especial referència als atemptats contra l'autoritat, els seus 
agents, de resistència i desobediència. Els desordres públics. 
4.15  Els delictes contra la salut pública. 
4.16 Els delictes contra la vida. 
.5  Les diligències d'investigació criminal 
5.1  La investigació criminal: concepte i característiques. 
5.2  L'interrogatori policial. 
5.3  L'atestat policial: diferents formes d'iniciar-lo. Estructura. Acabament. 
5.4  La inspecció ocular tecnicopolicial: les actes. Les primeres actuacions al lloc dels fets. 
5.5  L'entrada i l'escorcoll en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits excepcionals. 
5.6  El reconeixement. Les diligències de reconeixement. 
5.7  Els reconeixements fotogràfics. 
5.8  Els reconeixements videogràfics. 
5.9 La intervenció de les comunicacions. 
.6  Policia de seguretat i administrativa 
6.1  Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, amb especial referència a empreses de 
seguretat, activitats autoritzades i personal de seguretat. 
6.2 Tasques dels mossos d'esquadra al Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de 
l'exercici de competències en matèria de seguretat privada. 
6.3 Reial Decret 2364/1994, de 27 de juliol, d’aprovació del Reglament de Seguretat Privada: Títol 
II. Personal de Seguretat 
6.4 Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics. 
.7  Els procediments normalitzats de treball (PNT): 
PNT 011/2/06, Estructura i format de l'atestat policial. 
PNT 013/2/06, Recepció i tramitació de denúncies. 
PNT 015/2/06, Declaració de persones detingudes i/o denunciades. 
PNT 016/2/06, Declaració de víctimes i/o testimonis. 
PNT 023/2/04, Espectacles-actuacions bàsiques. 
 
Temari per a les persones aspirants que concursin per proveir llocs de treball de 
l’especialitat d’investigació avançada (llista B). 
1 Normativa bàsica 
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria General d’Investigació Criminal, les 
seves responsabilitats, els òrgans en els quals s’estructura i les seves funcions 
1.2 Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del cos 
de mossos d’esquadra i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de 
mossos d’esquadra 
1.3 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció per la incorporació i 
aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en relació a l’actuació i la intervenció de la policia 
de la Generalitat- Mossos d’Esquadra 
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1.4 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya 
2  Normativa reguladora 
2.1  La policia judicial a la Llei d'enjudiciament criminal. Especial referència a la Llei 38/2002, de 24 
d'octubre, de reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal, sobre procediment per a 
l'enjudiciament ràpid i immediat de determinats delictes i faltes, i de modificació del procediment 
abreujat, i a la modificació de la Llei d'enjudiciament criminal mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 
25 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
penal. 
2.2 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. 
2.3  La policia judicial a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos 
d'esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial, modificat 
pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener. 
2.4 Decret 214/2002, d'1 d'agost, de regulació de determinats fitxers automatitzats que contenen 
dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Interior. Ordre IRP/372/2007, de 8 
d’octubre, de creació del fitxer Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de perfils 
genètics de mostres biològiques relacionades amb la investigació criminal (SIP IDENTICRIM). 
2.5 Els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya d'octubre de 1994. Acords de la Comissió 
Nacional de Coordinació de la Policia Judicial. 
3  El procés penal  
3.1  La jurisdicció penal a l'Estat espanyol: òrgans i competències. 
3.2  Les parts en el procés penal: concepte i característiques més importants de l'imputat, el 
ministeri fiscal, acusador particular, acusador popular, acusador privat, advocat defensor. 
3.3  La denúncia: concepte i classes. El dret i deure de denunciar. Persones que estan exemptes 
de denunciar. Efectes de la denúncia. Diferència entre denúncia i querella. 
3.4  Valor processal dels atestats policials. 
3.5  La detenció: concepte. Supòsits legals que precedeixen la detenció. Exempcions per raó de 
les persones. Els drets dels detinguts i la seva materialització. 
3.6  L'habeas corpus: concepte, finalitat i procediment. 
3.7  La prova al procés penal: la prova de càrrec, prohibida i preconstituïda. Els indicis i la prova 
indiciària. 
3.8  Els testimonis. Els testimonis protegits. Els perits. 
3.9  L'extradició passiva. 
3.10  Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció a les víctimes de la violència 
domèstica. 
3.11  Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes 
criminals. 
3.12 Procediment del menor: Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat 
penal dels menors. 
3.13  Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil. 
3.14  Teoria general del delicte: els elements del tipus. 
3.15  Dol i imprudència. 
3.16  Graus de participació i execució. 
3.17 Circumstàncies eximents, agreujants i atenuants de la responsabilitat criminal. 
4  El Codi penal 
4.1  Delictes comesos pels funcionaris públics: detenció il·legal i segrest. Tortures i altres delictes 
contra la integritat moral. 
4.2  Delictes contra la llibertat sexual: especial referència a les agressions, als abusos i als 
assetjaments sexuals. 
4.3  Delictes de lesions: especial referència a la violència domèstica. 
4.4  Delictes contra l'honor. 
4.5  L'abandonament de família, menors i incapacitats. 
4.6  Delictes contra el patrimoni: especial referència al furt, al robatori, a l'estafa i a l'apropiació 
indeguda. El robatori i el furt d'ús de vehicles. 
4.7  Els danys. 
4.8  Delictes contra el medi ambient i el patrimoni històric. La propietat industrial i la intel·lectual. 
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4.9  Delictes d'incendis: especial referència als delictes d'incendis forestals. 
4.10  Delictes contra l'Administració pública. 
4.11  Delictes contra l'Administració de justícia. 
4.12  Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. 
4.13  Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. 
4.14  Delictes contra l'ordre públic: especial referència als atemptats contra l'autoritat, els seus 
agents, de resistència i desobediència. Els desordres públics. 
4.15  Els delictes contra la salut pública. 
4.16 Els delictes contra la vida. 
5  Les diligències d'investigació criminal 
5.1  La investigació criminal: concepte i característiques. 
5.2  Les fonts i tècniques elementals de la investigació criminal. 
5.3  Els dispositius policials d'investigació criminal: concepte general. 
5.4  Les vigilàncies i seguiments. 
5.5  L'interrogatori policial. 
5.6  L'atestat policial: diferents formes d'iniciar-lo. Estructura. Acabament. 
5.7  La inspecció ocular tecnicopolicial: les actes. Les primeres actuacions al lloc dels fets. 
5.8  L'entrada i l'escorcoll en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits excepcionals. 
5.9  El reconeixement. Les diligències de reconeixement. 
5.10  Els reconeixements fotogràfics. 
5.11  Els reconeixements videogràfics. 
5.12  La intervenció de les comunicacions. 
5.13 Les circulacions i lliuraments sota vigilància. L'agent encobert. 
6  La informació policial 
6.1  Concepte genèric d'informació policial. 
6.2  Les fonts d'informació policial. 
6.3  El tractament i l'anàlisi de la informació d'interès policial. 
6.4 Tipus d'anàlisi de la informació d'interès policial. 
7  Policia de seguretat i administrativa 
7.1  Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la 
Generalitat i de les policies locals de Catalunya. 
7.2  Instrucció del director general de 19 de novembre de 1997, per la qual es fixen les directrius 
que cal seguir en el cos de mossos d'esquadra per sol·licitar autoritzacions per gravar amb 
videocàmeres mòbils. 
7.3  Instrucció del director general 2/1999, per la qual s'estableixen en l'àmbit del cos de mossos 
d'esquadra els comandaments competents per demanar autoritzacions d'enregistrament amb 
videocàmeres mòbils. 
7.4  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis. 
7.5  Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya (de l'article 2 al 8). 
7.6 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (articles 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
25, 29, 32, 35, 38, 39, 53, 85, 86 i 88). 
8  Els procediments normalitzats de treball (PNT): 
PNT 015/2/06, Declaració de persones detingudes i/o denunciades. 
PNT 016/2/06, Declaració de víctimes i/o testimonis. 
PNT 025/3/04, Inspecció ocular tecnicopolicial. 
PNT 032/2/05, Videovigilància mòbil. 
PNT 040/2/04, Requeriments de serveis a la Divisió de Policia Científica. 
PNT 041/1/01, Actuació en atracament a entitat bancària o altres entitats de risc. 
PNT 046/01/02Trobada de cadàvers. 
PNT 048/2/03, Introducció de dades al nucli d'informació policial (NIP). 
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Temari per a les persones aspirants que concursin per proveir llocs de treball de 
l’especialitat de policia científica (llista C). 
1 Normativa bàsica 
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria General d’Investigació Criminal, les 
seves responsabilitats, els òrgans en els quals s’estructura i les seves funcions 
1.2 Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del cos 
de mossos d’esquadra i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de 
mossos d’esquadra 
1.3 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció per la incorporació i 
aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en relació a l’actuació i la intervenció de la policia 
de la Generalitat- Mossos d’Esquadra 
1.4 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya 
2  Normativa reguladora 
2.1  La policia judicial a la Llei d'enjudiciament criminal. Especial referència a la Llei 38/2002, de 24 
d'octubre, de reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal, sobre procediment per a 
l'enjudiciament ràpid i immediat de determinats delictes i faltes, i de modificació del procediment 
abreujat, i a la modificació de la Llei d'enjudiciament criminal mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 
25 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
penal. 
2.2 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. 
2.3  La policia judicial a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos 
d'esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial, modificat 
pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener. 
2.4 Decret 214/2002, d'1 d'agost, de regulació de determinats fitxers automatitzats que contenen 
dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Interior. Ordre IRP/372/2007, de 8 
d’octubre, de creació del fitxer Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de perfils 
genètics de mostres biològiques relacionades amb la investigació criminal (SIP IDENTICRIM). 
2.5 Els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya d'octubre de 1994. Acords de la Comissió 
Nacional de Coordinació de la Policia Judicial. 
3 El procés penal 
3.1  La prova en el procés penal: la prova de càrrec, prohibida i preconstituïda. Els indicis i la prova 
indiciària. 
3.2  Els perits. L'informe pericial. 
4  Introducció 
Criminalística: contingut, definició i objecte. 
5  Dactiloscòpia 
5.1  Lofoscòpia: definició, classificació. 
5.2  Dactiloscòpia: concepte. 
5.3  Dactilograma: concepte i classes. 
5.4  Crestes papil·lars: definició, morfologia, característiques fonamentals dels dibuixos de crestes 
papil·lars, poroscòpia. 
5.5  Sistema de crestes: concepte i classes. 
5.6  Delta: definició i varietats, punt dèltic, la seva importància en la classificació dels 
dactilogrames. 
5.7  Nucli: concepte i varietats, punt central, la seva importància. 
5.8  Tipus de dactilogrames. 
5.9  Concepte de fórmula i subfórmula dactiloscòpica. Número de fórmules teòricament possibles. 
5.10 Fitxes biogràfiques i decadactilars, obtenció, dades contingudes. 
6  La inspecció ocular tècnica policial 
6.1  La inspecció ocular tecnicopolicial: origen, objecte, definició i finalitat. 
6.2  Ordre que cal observar per tal de practicar la inspecció ocular. 
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6.3  Actuacions genèriques en les IOTP i específiques segons el tipus de delicte: robatoris amb 
força en immobles, robatoris amb força en vehicles, en la localització d'un cadàver. 
6.4 L'acta d'inspecció ocular: estructura i contingut, aspectes legals. 
7  Empremtes lofoscòpiques latents en el lloc dels fets 
7.1  Classes: latents i visibles. 
7.2  Condicions que han de reunir els suports per reproduir i conservar aquesta classe 
d'empremtes. 
7.3  Llocs on s'han de buscar i embalatge dels objectes. 
7.4 Acotaments i protecció de les empremtes. 
8  Revelat d'empremtes lofoscòpiques latents 
8.1  Reactius adequats, classes. 
8.2  Reveladors físics o mecànics. 
8.3  Reveladors químics. 
8.4  Altres tipus de reveladors. 
8.5 Trasplantament d'empremtes. 
9  Audiovisuals: fotografia policial i aplicació del vídeo, retrat robot i estudis fisonòmics 
9.1  Ressenya fotogràfica de detinguts i de cadàvers. 
9.2  La fotografia en la IOTP: classes de fotografies en el lloc dels fets, el testimoni mètric i la seva 
importància i utilitat. 
9.3  Fotografia en els delictes contra la propietat. 
9.4  Fotografia en els delictes contra les persones: morts violentes, suïcidis, morts per armes de 
foc. 
9.5  Fotografia d'armes, documents i escriptures. 
9.6  Vigilància. 
9.7 El vídeo en la IOTP: delictes de sang, autòpsies, grans catàstrofes, accidents de trànsit, rodes 
de reconeixement. 
10  Documentoscòpia 
10.1  Falsedat documental: mesures de seguretat en els documents. Alteracions i falsificacions. 
Bitllets de banc. Documents acreditatius d'identitat, documents mercantils, bancaris, efectes 
timbrats, etc. Dactilografia. 
10.2  Marques i patents: elements i mesures de seguretat. Propietat intel·lectual i industrial. 
10.3 Tipus d'informes. Metodologia i tècnica instrumental. 
11  Balística 
11.1  Balística operativa: 
Classes d'armes de foc, curtes i llargues, tipus de cada classe. 
Armes d'ànima llisa i estriada. 
El cartutx: tipus de cartutx, sistemes de percussió, denominació tècnica i denominació popular. El 
poder de penetració i el poder d'aturada. 
11.2  Balística identificativa i de traces instrumentals: 
Característiques de classe i característiques identificatives individualitzants. 
Mecanismes de producció de lesions identificatives. 
Les traces instrumentals. 
12 Analítica forense 
12.1  Taques de sang. Particularitats de la inspecció ocular tecnicopolicial. La seva importància 
com a prova. Aspecte de les taques de sang. Classes de taques de sang segons el seu 
mecanisme de producció. Recollida i trasllat al laboratori. Informació que es pot obtenir en el 
laboratori. 
12.2  Taques d'esperma. Particularitats de la inspecció ocular tècnica policial. L'esperma: 
composició. Observació i trasllat al laboratori. Informació que es pot obtenir en el laboratori. 
12.3  Altres taques d'interès per a la investigació. Particularitats de la inspecció ocular 
tecnicopolicial. Saliva. Meconi. Taques d'orina. Terres. Taques de pintura. Informació que es pot 
obtenir al laboratori. 
12.4  El pèl. Particularitats de la inspecció ocular tècnica policial. Recollida i trasllat al laboratori. 
Informació que es pot obtenir de tots aquests estudis. 
12.5  Individualització dels elements biològics. L'ADN en criminalística: breu introducció de l'ADN, 
tipus d'ADN (nuclear i mitocondrial). Aspectes legals. 
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12.6  Concepte de droga. Classes de drogues. Els laboratoris clandestins. Altres tipus de 
substàncies d'interès en la salut pública. Legislació. 
12.7  Descripció de les substàncies estupefaents i psicotròpiques d'ús més habitual. Descripció 
macroscòpica de la planta i de la droga. Reaccions orientatives. Tendències actuals. 
12.8 Necroidentificació. L'examen extern, característiques patològiques. Necroressenya dactilar. 
Necroidentificació dental. 
13  Procediments normalitzats de treball: 
PNT 025/3/04, Inspecció ocular tecnicopolicial. 
PNT 026/2/04, Presa de mostra de trets. 
PNT 042/2/07, Presa de mostres d'incendis. 
PNT 051/2/06, Ressenya d'identificació policial. 
PNT 052/1/03, Necroressenya d'identificació policial. 
PNT 059/1/05, Recollida i tramesa de mostres biològiques per a l'anàlisi d'ADN. 


