Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

Convocatòria mitjançant concurs oposició per a
la provisió de llocs de treball de les especialitats
d’investigació bàsica, d’investigació avançada i
de policia científica avançada de la categoria de
mosso/a (núm. registre AGP/100/21)
Avui s’ha publicat al DOGC la Resolució INT/1528/2021, de 18 de maig, de
convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les
especialitats d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica
avançada de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de
registre de la convocatòria AGP/100/21).
La sol·licitud de participació, que inclou els llocs de treball, degudament
emplenada i signada s’ha de tramitar (adjuntant l’arxiu) mitjançant petició
genèrica del Registre electrònic de la Generalitat: petició genèrica.
Les sol·licituds de participació enviades per aquest portal queden registrades
automàticament en el Registre general electrònic.
La petició genèrica s’ha d’adreçar al Departament d’Interior (deixant en blanc
els apartats tema i subtema) i a l’assumpte s’ha de fer constar “AGP/100/21”.
El termini per presentar la sol·licitud de participació és de 15 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC:
el termini s’inicia el dia 25 de maig de 2021 i finalitza el dia 14 de juny de 2021.

Servei de Processos Selectius

Barcelona, 21 de maig de 2021
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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'INTERIOR
RESOLUCIÓ INT/1528/2021, de 18 de maig, de convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs
de treball de les especialitats d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica avançada
de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria
AGP/100/21).
Atès que estan pendents de provisió definitiva determinats llocs de treball, dotats pressupostàriament, de les
especialitats d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica avançada de la categoria de
mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra, la provisió dels quals s'ha de fer pel sistema de concurs oposició
d'acord amb el que estableix la relació de llocs de treball vigent d'aquest cos;
Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra; el
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el 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; l'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; l'Ordre
IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos
de Mossos d'Esquadra, i la resta de normativa aplicable;
Atès el que estableix l'article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, esmentat, i de conformitat amb l'article
1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el
secretari general del Departament d'Interior,

Resolc:

Convocar concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de les especialitats d'investigació bàsica,
d'investigació avançada i de policia científica avançada de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de
Mossos d'Esquadra, el nombre i les característiques dels quals són els que consten a l'annex 2, d'acord amb les
bases que figuren a l'annex 1.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que les ha dictat, en el termini d'un mes
a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 123 i 124 de a Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé
directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de maig de 2021

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)
Elisabeth Abad i Giralt
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Secretària general

Annex 1
Bases

—1 Llocs de treball
1.1 Es convoca concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de les especialitats d'investigació bàsica,
d'investigació avançada i de policia científica avançada de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de
Mossos d'Esquadra, el nombre i les característiques dels quals són els que consten a l'annex 2.
1.2 Les funcions dels llocs de treball, detallats a l'annex 2, tal com estableix l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de
juny, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra,
aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre, són les següents:
a) En l'especialitat d'investigació bàsica, nivell 2, el recull i tractament d'informació, investigació, inspecció i
esclariment dels fets susceptibles d'infracció penal o administrativa, en l'àmbit de la delinqüència ordinària de
caràcter menys complex.
b) En l'especialitat d'investigació avançada, nivell 3, el recull i anàlisi d'informació, investigació, inspecció i
esclariment dels fets susceptibles d'infracció penal o administrativa en diferents àmbits, d'activitats criminals en
l'àmbit de la delinqüència ordinària més complexa i de la delinqüència organitzada o d'elevada complexitat,
amb finalitat econòmica.
c) En l'especialitat de policia científica avançada, nivell 3, el recull i tractament d'informació encaminats a donar
suport tècnic a les investigacions a través del desenvolupament de tasques especialitzades d'alta complexitat
en el camp de la criminalística i la identificació.

—2 Persones participants obligades
Estan obligades a participar en aquest concurs oposició, en l'especialitat que els correspongui, les persones
funcionàries de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra que estiguin adscrites provisionalment a
algun dels llocs de treball de l'especialitat d'investigació bàsica, especificats a l'apartat 1.1 de l'annex 2; de
l'especialitat d'investigació avançada, especificats a l'apartat 2.1 de l'annex 2, o de l'especialitat de policia
científica avançada, especificats a l'apartat 3.1 de l'annex 2.

—3 Requisits de participació
3.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:
a) Ser funcionari de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat
de Catalunya.
b) Estar, respecte de l'Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives que
preveu la normativa.
Les persones participants que tinguin una situació administrativa diferent de la de servei actiu poden participar
en la convocatòria si l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació han complert el temps
mínim exigit per la normativa per reingressar al servei actiu.
Les persones participants sancionades en ferm amb suspensió de funcions poden participar en la convocatòria
si ha finalitzat la suspensió, i les sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb canvi de destinació o, dins la
mateixa localitat sense canvi de residència, hi poden participar si ha finalitzat el període que s'hagi determinat
en la resolució sancionadora.
c) Acreditar una antiguitat mínima d'un any com a funcionari de carrera del cos de Mossos d'Esquadra o bé
estar ocupant de forma provisional un lloc de treball de l'especialitat convocada.
d) Haver complert el període de permanència mínima establert en cada cas en la relació de llocs de treball, en
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els termes previstos a l'article 6.4 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, i a l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de
juny, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra,
aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre.
3.2 Per ser admès a aquesta convocatòria s'han de complir tots els requisits el dia de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds de participació. En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la
data de resolució d'aquesta convocatòria. Les persones participants que no compleixin algun dels requisits
seran excloses de la convocatòria.

—4 Participació en la convocatòria
4.1 Sol·licitud de participació i termini de presentació.
La sol·licitud per participar en aquesta convocatòria es pot obtenir a la intranet de la Direcció General de la
Policia.
La sol·licitud de participació, que inclou els llocs de treball de l'annex 2, degudament emplenada i signada, s'ha
de tramitar mitjançant petició genèrica del Registre electrònic de la Generalitat, a la qual es pot accedir des de
l'enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. La petició genèrica s'ha d'adreçar al
Departament d'Interior i a l'assumpte s'hi ha de fer constar “AGP/100/21”. Les sol·licituds de participació
tramitades i enviades mitjançant petició genèrica queden registrades automàticament en el Registre general
electrònic.
El termini per presentar la sol·licitud de participació és de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.
Les persones participants han de numerar, per ordre de preferència, els llocs de treball als quals opten. S'han
d'incloure dins del mateix ordre de preferència els llocs de treball oferts i els llocs de treball de resultes d'una
mateixa especialitat.
Si s'omet un número en l'ordre de preferència, aquest número omès es donarà al número següent al número
omès i així successivament.
Si es repeteix un número en l'ordre de preferència, s'entén com a vàlid el primer número repetit, i als
següents números repetits se'ls donarà el número d'ordre correlatiu a aquest.
Les persones participants que ocupin un lloc de treball amb caràcter definitiu al cos de Mossos d'Esquadra han
de fer constar la seva preferència respecte dels llocs de treball als quals vulguin optar entre els indicats a cada
especialitat a l'annex 2.
Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma provisional i les que reingressin al servei actiu
mitjançant la participació en aquesta convocatòria han de fer constar la seva preferència respecte a tots els
llocs de treball oferts de l'especialitat o especialitats en què participin. Pel que fa als llocs dels apartats 1.2, 2.2
i 3.2 de l'annex 2, poden optar pels que vulguin.
4.2 La participació en aquest concurs oposició té caràcter vinculant i només s'admeten les renúncies adreçades
al secretari o secretària general del Departament d'Interior que estiguin registrades dins el termini de deu dies
hàbils següents a la finalització del termini de participació. Un cop transcorregut aquest termini, no s'admetran
renúncies a la participació, excepte per causes objectives degudament justificades per les persones participants
i apreciades per la comissió de valoració.
4.3 Amb la formalització i la presentació dels documents de participació les persones participants declaren que
són certes totes les dades consignades i que reuneixen els requisits exigits en la convocatòria.
4.4 Protecció de dades de caràcter personal.
La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera com un consentiment de la
persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per gestionar la
convocatòria.
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades
personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra
documentació que puguin aportar i, si s'escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva
participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en el fitxer Registre de convocatòries de selecció de personal
del cos de Mossos d'Esquadra (RECSP CME), regulat a l'Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre (DOGC núm. 5483,
de 14.10.2009) per a les finalitats que s'hi preveuen, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.
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Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat
davant la persona titular de la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia,
travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

—5 Comissió de valoració
5.1 La comissió de valoració està integrada per les persones següents:
Titulars:
1. Esperança Cartiel Armida.
2. Marc Tortella Muns.
3. Alicia Moriana Lopez.
4. Maria Pau Martí Gonzalez.
5. Marta Fernández Barea
6. Antoni Rodriguez Herrera.
7. Miguel Angel Garcia Alvira
8. Amadeu Domingo Boyer
9. Albert Moya Salazar
10. Montserrat Ventura Insa.
Suplents:
1. Begoña Vericat Beltran.
2. Jordi Hosta Pallares
3. Roser Talaveron Planas
4. Àngels Roman Benito
5. Ramon Chacon Holgado
6. Juan Carlos Granja Figueras
7. Constantino Ortega Gómez
8. Mònica Luis Godó
9. Pau Muñoz de Escalona Padial
10. Montserrat Villares Elvira
Actua com a presidenta Esperança Cartiel Armida, i en absència seva, com a presidenta suplent, Montserrat
Ventura Insa.
La comissió de valoració ha d'escollir un dels seus membres perquè actuï com a secretari.
Pot assistir a les reunions de la comissió de valoració com a observadora, amb veu però sense vot, una
persona representant de cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia –
Mossos d'Esquadra.
5.2 L'abstenció i la recusació dels membres de la comissió de valoració s'han d'ajustar al que estableixen els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
5.3 La comissió de valoració no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de cinc dels seus
membres.
5.4 La comissió de valoració ha d'estendre acta de totes les sessions.
5.5 Les persones que formen part de la comissió de valoració i el personal col·laborador en la realització de les
proves tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions
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per raó del servei.
5.6 La comissió de valoració pot disposar, si ho creu convenient, la incorporació de persones assessores
especialistes perquè col·laborin en l'execució de les proves.
5.7 La comissió de valoració aprovarà i publicarà els criteris tècnics per valorar la fase de concurs, la fase
d'oposició, el curs d'especialització i la fase de pràctiques d'aquesta convocatòria.
5.8 La comissió de valoració convocarà les persones participants a la realització de les proves de la fase
d'oposició, el curs d'especialització i la fase de pràctiques, d'acord amb el que estableix la base 5.12. Les
persones participants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats per la comissió de valoració
seran excloses de la convocatòria.
5.9 La comissió de valoració pot convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir punts
dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, quan ho consideri
convenient.
5.10 La comissió de valoració, si té coneixement que alguna de les persones participants no posseeix la
totalitat dels requisits exigits en aquesta convocatòria, en pot acordar l'exclusió en qualsevol moment, amb
l'audiència prèvia de la persona participant.
5.11 La comissió de valoració pot excloure les persones participants que, durant el transcurs de la
convocatòria, tinguin conductes contràries a la bona fe, orientades a desvirtuar els principis d'equitat i
d'igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.
5.12 La comissió de valoració, amb caràcter general, publicarà les actuacions que requereixin notificació a les
persones participants en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció General de la Policia i dels
serveis territorials del Departament d'Interior. Amb aquesta publicació es considera realitzada la notificació
oportuna a les persones participants i s'inicien els terminis a l'efecte de possibles recursos. Així mateix, per tal
de facilitar la màxima divulgació, es pot consultar la informació publicada per la comissió de valoració a la
intranet de la Direcció General de la Policia.
5.13 La comissió de valoració, als efectes de comunicacions i altres incidències, té la seu a la Direcció General
de la Policia (travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona), la qual prestarà el suport material i tècnic
necessari per a la seva actuació.
5.14 La comissió de valoració pot esmenar, en qualsevol moment de la convocatòria, els errors materials, de
fet i aritmètics.

—6 Concurs oposició
La convocatòria consta de la fase de concurs, la fase d'oposició, el curs d'especialització i la fase de pràctiques.
6.1 Fase de concurs.
La valoració dels mèrits es fa mitjançant les dades que consten a l'expedient personal a l'aplicació Gestió de
Personal de la PG-ME i es valoren amb referència a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de
participació.
En aquesta fase els mèrits es valoren amb 41 punts com a màxim, sens perjudici del que estableix la base
6.1.2, d'acord amb els barems següents:
6.1.1 Mèrits genèrics.
6.1.1.1 Grau personal.
El grau personal consolidat respecte a la categoria objecte de la convocatòria es valora amb 2 punts.
6.1.1.2 Treball desenvolupat en el cos de Mossos d'Esquadra.
La valoració del treball desenvolupat en el cos de Mossos d'Esquadra s'obté de la puntuació dels exercicis
2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020 del Pla general d'avaluació, mòdul rendiment dels recursos humans (PGA07), d'acord amb el que disposa l'Ordre de 10 de novembre de 1997, per la qual s'aprova el Pla general
d'avaluació del cos de Mossos d'Esquadra (DOGC núm. 2520, de 18.11.1997). Es valora amb 4 punts com a
màxim.
Per a cada persona participant se sumen les puntuacions de cadascun dels tres exercicis esmentats i es
divideix el resultat pel nombre d'exercicis que la persona participant té amb valoració.
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En el cas que, per qualsevol motiu, la persona participant no hagi estat valorada en cap dels tres exercicis
esmentats, la puntuació assignada serà de 0 punts.
Els representants sindicals del cos de Mossos d'Esquadra han de ser valorats per aquest mèrit d'acord amb els
criteris que estableixi la comissió de valoració.
6.1.1.3 Experiència professional en el cos de Mossos d'Esquadra.
La valoració de l'experiència professional en el cos de Mossos d'Esquadra s'obté del fet d'haver ocupat o
d'ocupar llocs de treball de les especialitats que s'indiquen a continuació per adscripció provisional, definitiva o
comissió de serveis. Es valora fins a 10 punts com a màxim d'acord amb el barem següent:
Per accedir a llocs de treball d'investigació bàsica es valora el temps treballat:
- En el lloc pretès de l'especialitat d'investigació bàsica: 0,16 punts per mes complet.
- En l'especialitat d'investigació bàsica en un lloc de treball diferent del del punt anterior: 0,08 punts per mes
complet.
- En l'especialitat d'investigació avançada: 0,04 punts per mes complet.
- En les especialitats de seguiments i vigilàncies, investigació interna, mitjans tècnics, informació, anàlisi i
policia científica avançada: 0,02 punts per mes complet.
Per accedir a llocs de treball de l'especialitat d'investigació avançada es valora el temps treballat:
- En el lloc pretès de l'especialitat d'investigació avançada: 0,16 punts per mes complet.
- En l'especialitat d'investigació avançada en un lloc de treball diferent del del punt anterior: 0,08 punts per
mes complet.
- En l'especialitat d'investigació bàsica: 0,04 punts per mes complet.
- En les especialitats de seguiments i vigilàncies, investigació interna, mitjans tècnics, informació, anàlisi i
policia científica avançada: 0,02 punts per mes complet.
Per accedir a llocs de treball de l'especialitat de policia científica avançada es valora el temps treballat:
- En el lloc pretès de l'especialitat de policia científica avançada: 0,16 punts per mes complet.
- En l'especialitat de policia científica avançada en un lloc de treball diferent del del punt anterior: 0,08 punts
per mes complet.
- En l'especialitat d'investigació bàsica: 0,04 punts per mes complet.
- En les especialitats de seguiments i vigilàncies, investigació interna, mitjans tècnics, informació, anàlisi i
investigació avançada: 0,02 punts per mes complet.
Es comptabilitza el temps treballat a partir del nomenament com a funcionari/ària de carrera.
6.1.1.4 Cursos de formació i perfeccionament.
Els cursos de formació i perfeccionament es valoren amb 3 punts com a màxim.
Es valoren els cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb les funcions pròpies de la
família professional d'investigació, d'una durada igual o superior a 20 hores, sempre que s'hagi emès el
diploma o certificat d'aprofitament corresponent.
No es valoren els cursos que formen part dels processos selectius d'accés a les categories i a les especialitats
del cos de Mossos d'Esquadra ni els considerats com a requisit per accedir a aquestes categories i especialitats.
Els certificats dels cursos han de complir el que estableix la Instrucció 7/2020, de 31 de juliol, per la qual es
regula l'acreditació, informatització i incorporació a l'expedient personal de la formació del personal policial del
cos de Mossos d'Esquadra, i es valoren sempre que la data d'expedició no sigui posterior a l'últim dia del
termini de presentació de sol·licituds de participació.
6.1.1.5 Antiguitat en cossos policials.
L'antiguitat en cossos policials es valora amb 0,30 punts per any complet de servei en cossos policials, amb 7
punts com a màxim.
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A aquests efectes es valoren els serveis efectius prestats i reconeguts per l'òrgan competent del Departament
d'Interior, a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a
l'Administració pública, i disposicions concordants.
No es tenen en compte els períodes inferiors a un any ni els serveis prestats simultàniament. Tampoc no es
computa l'any d'antiguitat mínima establert com a requisit en la base 3.1.c).
6.1.1.6 Coneixements de llengua catalana.
Els certificats acreditatius del nivell superior de català (C2) de la Direcció General de Política Lingüística,
d'acord amb la denominació del Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29
de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o equivalents, es valoren amb 2 punts.
Les equivalències als nivells esmentats s'estableixen d'acord amb l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC
núm. 5610, de 19.4.2010), de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es
refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009).
Els certificats de coneixements de llengua catalana han de complir el que estableix la Instrucció 7/2020, de 31
de juliol, per la qual es regula l'acreditació, informatització i incorporació a l'expedient personal de la formació
del personal policial del cos de Mossos d'Esquadra, i es valoren sempre que la data d'expedició no sigui
posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.
6.1.1.7 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques rellevants per als llocs de treball que cal proveir es valoren amb 5 punts com a
màxim, d'acord amb la distribució següent:
a) El doctorat i el màster universitari oficial es valoren amb 1 punt cadascun.
b) Els títols de llicenciat, enginyer i arquitecte es valoren amb 3 punts cadascun.
c) El títol universitari de grau es valora amb 2,5 punts cadascun.
d) Els títols d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle i arquitecte tècnic es valoren amb 2 punts
cadascun.
e) Els títols de tècnic superior, formació professional de segon grau i tècnic especialista es valoren amb 1 punt
cadascun.
No es valoren les titulacions acadèmiques que s'exigeixin com a requisit indispensable per participar en les
convocatòries o per a l'accés a les escales i categories corresponents als llocs de treball objecte de provisió.
No es valoren les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne d'altres de
nivell superior o viceversa que s'acreditin com a mèrit, a excepció del doctorat i del màster universitari oficial.
Les titulacions acadèmiques han de complir el que estableix la Instrucció 7/2020, de 31 de juliol, per la qual es
regula l'acreditació, informatització i incorporació a l'expedient personal de la formació del personal policial del
cos de Mossos d'Esquadra, i es valoren sempre que la data d'expedició no sigui posterior a l'últim dia del
termini de presentació de sol·licituds de participació.
6.1.1.8 Recompenses i distincions del cos de Mossos d'Esquadra.
Es valoren les recompenses i distincions rebudes per serveis policials en el cos de Mossos d'Esquadra amb 3
punts com a màxim, segons el barem següent:
a) Medalles: 1,5 punts cadascuna.
b) Felicitacions públiques individuals: 0,5 punts cadascuna.
c) Felicitacions públiques col·lectives atorgades de forma nominal: 0,25 punts cadascuna.
Només es valoren les recompenses i distincions que estableix el Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació
dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la Policia
de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre.
6.1.1.9 Coneixements de llengües estrangeres.
Els coneixements de llengües estrangeres (alemany, anglès, àrab, coreà, danès, finès, francès, grec, italià,
japonès, neerlandès, noruec, portuguès, romanès, rus, suec, turc i xinès) es valoren amb 3 punts com a
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màxim, d'acord amb el barem següent:
a) Certificats acreditatius de nivell llindar (B1) del Marc europeu comú de referència (MECR) o equivalent: 0,5
punts cadascun.
b) Certificats acreditatius de nivell avançat (B2) del MECR o equivalent: 1 punt cadascun.
c) Certificats acreditatius de nivell de domini funcional efectiu (C1) del MECR o equivalent: 1,5 punts cadascun.
d) Certificats acreditatius de domini (C2) del MECR o equivalent: 2 punts cadascun.
Només es valora el nivell més alt acreditat per la persona participant d'una mateixa llengua estrangera.
Els certificats de coneixements de llengües estrangeres han de complir el que estableix la Instrucció 7/2020, de
31 de juliol, per la qual es regula l'acreditació, informatització i incorporació a l'expedient personal de la
formació del personal policial del cos de Mossos d'Esquadra, i es valoren sempre que la data d'expedició no
sigui posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.
6.1.1.10 Competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
El certificat d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i
equivalents, d'acord amb la normativa que ho estableixi, es valoren amb 2 punts com a màxim, d'acord amb el
barem següent:
- Certificat ACTIC de nivell bàsic: 1 punt.
- Certificat ACTIC de nivell mitjà: 1,5 punts.
- Certificat ACTIC de nivell avançat: 2 punts.
Només es valorarà el nivell de coneixements més alt assolit per la persona participant.
6.1.2 Mèrits no genèrics. Coneixements de llengua aranesa.
Els coneixements de llengua aranesa només es valoren per als llocs de treball ubicats a les localitats del
territori d'Era Val d'Aran, fins a 2 punts com a màxim, segons el barem següent:
a) Certificats acreditatius del nivell C de coneixements orals i escrits mitjans d'aranès (occità d'Aran) del
Conselh Generau d'Aran (nivell B2 del Marc europeu comú de referència) o equivalent: 1 punt.
b) Certificats acreditatius del nivell D de coneixements orals i escrits aprofundits d'aranès (occità d'Aran) o
equivalent o el diploma de mestre d'aranès del Conselh Generau d'Aran o equivalent: 2 punts.
Les equivalències als nivells esmentats s'estableixen en el Decret regulador de les certificacions que expedeix el
Conselh Generau d'Aran sobre els coneixements d'aranès (DOGC núm. 6661, de 10.7.2014).
Els certificats de coneixements de llengua aranesa han de complir el que estableix la Instrucció 7/2020, de 31
de juliol, per la qual es regula l'acreditació, informatització i incorporació a l'expedient personal de la formació
del personal policial del cos de Mossos d'Esquadra, i es valoren sempre que la data d'expedició no sigui
posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.
6.2 Fase d'oposició.
La fase d'oposició consta de dues proves obligatòries de caràcter selectiu i eliminatori.
6.2.1 Primera: prova de coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre
els temaris que figuren a l'annex 3, amb el benentès que cal fer un qüestionari diferent per a cada especialitat
en la qual se sol·liciti participar.
Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Totes les respostes
correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies
descompten una quarta part del valor d'una resposta correcta.
Per calcular la puntuació d'aquesta prova s'aplica la fórmula següent:

I
(C – ---------) x PM
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4
P = ----------------------------------N

P=puntuació.
C=nombre de respostes correctes.
I=nombre de respostes incorrectes.
PM=puntuació màxima assolible (15 punts).
N=nombre de preguntes (30 preguntes).
La prova es valora de 0 a 15 punts. Per superar aquesta prova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 7,5
punts. La comissió de valoració determinarà la durada de la prova i la farà pública.
6.2.2 Segona: prova d'adequació a l'especialitat.
Per accedir a llocs de treball de l'especialitat d'investigació bàsica i de policia científica avançada, les persones
participants hauran de resoldre, de forma escrita, un cas pràctic plantejat a partir de la interrelació de les
matèries recollides als temaris de l'annex 3, que permeti avaluar competències tècniques relacionades amb els
coneixements teòrics, pràctics i procedimentals, i alhora possibiliti l'avaluació de l'adequació de les
característiques personals de les persones participants en relació amb les funcions atribuïdes a l'especialitat i
necessàries per al desenvolupament de la tasca, atesa la seva capacitat d'identificació de problemes, reflexió,
anàlisi, plantejament d'alternatives, gestió de recursos, resolució, síntesi, estructuració i exposició.
Per accedir a llocs de treball de l'especialitat d'investigació avançada, les persones participants hauran de
resoldre, de forma oral, un cas pràctic plantejat a partir de la interrelació de les matèries recollides als temaris
de l'annex 3, que permeti avaluar competències tècniques relacionades amb els coneixements teòrics, pràctics
i procedimentals, i alhora possibiliti l'avaluació de l'adequació de les característiques personals de les persones
participants en relació amb les funcions atribuïdes a l'especialitat i necessàries per al desenvolupament de la
tasca, atesa la seva capacitat d'identificació de problemes, reflexió, anàlisi, plantejament d'alternatives, gestió
de recursos, resolució, síntesi, estructuració i exposició. En el marc del cas pràctic proposat, el tribunal podrà
formular les preguntes que estimi oportunes per avaluar la capacitat d'adaptació de la persona participant a
problemàtiques derivades o emergents.
La prova es valora de 0 a 30 punts. Per superar aquesta prova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 15
punts. La comissió de valoració determinarà la durada de la prova.
6.2.3 Les persones participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball de l'especialitat
d'investigació bàsica proveït, en el seu moment, mitjançant concurs oposició queden exemptes de realitzar la
fase d'oposició en cas d'optar a llocs de treball de l'especialitat d'investigació bàsica.
Les persones participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball de l'especialitat
d'investigació avançada proveït, en el seu moment, mitjançant concurs oposició queden exemptes de realitzar
la fase d'oposició en cas d'optar a llocs de treball de l'especialitat d'investigació avançada.
Les persones participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball de l'especialitat de
policia científica avançada proveït, en el seu moment, mitjançant concurs oposició queden exemptes de
realitzar la fase d'oposició en cas d'optar a llocs de treball de l'especialitat de policia científica avançada.
Les persones participants que hagin ocupat amb caràcter definitiu un lloc de treball de les especialitats
d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica avançada, proveït, en el seu moment,
mitjançant concurs oposició poden optar per quedar exemptes de realitzar la fase d'oposició en cas d'optar a
llocs de treball d'aquestes especialitats, i hauran de fer constar aquesta opció, marcant l'apartat corresponent
de la sol·licitud de participació.
6.3 Assignació provisional.
6.3.1 Un cop finalitzada la fase d'oposició, es farà l'assignació provisional per a cada especialitat per convocar
al curs les persones participants que poden guanyar un lloc de treball d'acord amb la puntuació obtinguda i les
preferències manifestades.
Per la dinàmica del procés d'assignació provisional dels llocs de treball es pot incrementar el nombre de llocs de
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treball de l'annex 2.
Les assignacions provisionals s'inicien en primer lloc per l'especialitat de policia científica avançada, després per
l'especialitat d'investigació avançada i, finalment, l'especialitat d'investigació bàsica. En cas d'haver participat
en més d'una especialitat, un cop assignat un lloc de treball a una persona participant en una especialitat,
aquesta quedarà exclosa de l'altra especialitat en la qual havia sol·licitat participar.
6.3.2 Per a l'assignació provisional se seguirà l'odre següent:
Primer: s'iniciarà l'assignació provisional amb les persones participants exemptes de la fase d'oposició que
estiguin ocupant, amb caràcter definitiu, un lloc de treball de l'especialitat.
Segon: continuarà l'assignació provisional amb les persones participants exemptes de la fase d'oposició i que
hagin ocupat un lloc de treball de l'especialitat.
Les persones participants s'ordenaran tenint en compte la puntuació obtinguda en la fase de concurs i les
preferències manifestades.
Si es produeixen empats en la puntuació obtinguda en la fase de concurs, s'han de dirimir, primer, per la
puntuació més alta obtinguda en la valoració del mèrit de la base 6.1.1.1, successivament amb la resta de
mèrits fins a la base 6.1.1.8 segons l'ordre expressat; segon, per la data d'accés com a funcionari de carrera a
la categoria del cos de Mossos d'Esquadra des de la qual es concursa, i tercer, pel número d'ordre obtingut en
el procés selectiu d'accés a la categoria.
Tercer: si queden llocs de treball per assignar, l'assignació provisional continuarà amb les persones que no
estan exemptes de la fase d'oposició.
Les persones participants s'ordenaran tenint en compte la puntuació més alta obtinguda per la suma de la fase
de concurs més la fase d'oposició i les preferències manifestades.
Si es produeixen empats en la puntuació obtinguda en la fase de concurs més la fase d'oposició, s'han de
dirimir, primer, per la puntuació més alta obtinguda en la fase d'oposició; segon, per la puntuació més alta
obtinguda en la fase de concurs; tercer, per la data d'accés com a funcionari de carrera a la categoria del cos
de Mossos d'Esquadra des de la qual es concursa, i quart, pel número d'ordre obtingut en el procés selectiu
d'accés a la categoria.
6.3.3 La comissió de valoració, un cop realitzada l'assignació provisional, farà pública, d'acord amb el que
estableix la base 5.12, la llista on s'indicaran les persones participants que han obtingut un lloc de treball en
l'assignació provisional i les persones participants que queden excloses de la convocatòria perquè no han
obtingut cap dels llocs de treball que havien sol·licitat.
6.4 Curs d'especialització.
Es convoquen per a la realització del curs d'especialització, previst per l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC), les persones participants que hagin obtingut un lloc de treball en l'assignació provisional.
Estan exemptes de realitzar el curs d'especialització les persones participants que acreditin, mitjançant la
certificació corresponent, haver-ne superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit, convalidat
o homologat per l'ISPC.
Les participants que estiguin embarassades i les o els aspirants que gaudeixin de permís per naixement i cura
de menor poden sol·licitar a la comissió de valoració l'ajornament de la realització del curs d'especialització fins
a l'edició següent.
Les persones participants gaudeixen de llicència per estudis des de l'inici del curs d'especialització fins a la
finalització.
La realització del curs d'especialització no dona dret a percebre cap tipus d'indemnització per raó del servei.
La persona que ocupi la direcció de l'ISPC ha d'informar la comissió de valoració de les persones participants
que perdin definitivament la condició d'alumne de l'ISPC, d'acord amb el que estableix l'article 8.1 del Decret
95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, i la comissió de valoració les declararà excloses de la convocatòria.
L'ISPC, mitjançant l'avaluació de l'aprofitament global del curs d'especialització, acreditarà l'aptitud o no
aptitud de les persones participants i sotmetrà a la comissió de valoració les seves avaluacions.
La qualificació del curs d'especialització és d'apte o no apte. Per superar-lo, s'ha d'obtenir la qualificació d'apte.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

11/31

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8415 - 21.5.2021
CVE-DOGC-A-21139034-2021

6.5 Fase de pràctiques.
Es convoquen per a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin superat el curs
d'especialització o n'estiguin exemptes.
Les persones participants seran adscrites, de forma provisional o en comissió de serveis, als llocs de treball
que hagin obtingut en l'assignació provisional, descrita a la base 6.3.
La durada de la fase de pràctiques per a l'especialitat d'investigació bàsica és com a màxim de 3 mesos amb
una presència mínima real de servei de 300 hores; per a l'especialitat d'investigació avançada és com a màxim
de 6 mesos amb una presència mínima real de servei de 600 hores, i per a l'especialitat de policia científica
avançada és com a màxim de 6 mesos amb una presència mínima real de servei de 600 hores.
Estan exemptes de fer la fase de pràctiques les persones participants que estan exemptes de fer la fase
d'oposició.
La qualificació d'aquesta fase és d'apte o no apte, d'acord amb els criteris de valoració prèviament aprovats i
publicats per la comissió de valoració. Per superar-la, s'ha d'obtenir la qualificació d'apte.

—7 Desenvolupament de la convocatòria
7.1 La comissió de valoració farà públiques, d'acord amb el que estableix la base 5.12, la llista provisional de
persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, la llista provisional de persones
exemptes de la fase d'oposició i la llista provisional de la preferència dels llocs de treball de les persones
participants un cop transcorreguts els terminis establerts de participació i de presentació de renúncies.
7.2 Les persones participants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de
publicació de les llistes provisionals, per formular les al·legacions que considerin pertinents adreçades a
esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en les llistes provisionals o per aportar la documentació
requerida per la convocatòria.
En tot cas, i a fi d'evitar errors, les persones participants han de comprovar fefaentment no només que no
figuren a la llista provisional de persones participants com a excloses, sinó que, a més, consten com a
admeses.
En el cas que una persona participant no aparegui a la llista provisional de persones participants admeses i
excloses, a l'hora de formular la reclamació corresponent haurà d'adjuntar una fotocòpia de la sol·licitud de
participació registrada.
En el cas que les persones participants excloses no esmenin dins d'aquest termini els defectes que se'ls
imputen, o no aportin la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen
de la seva sol·licitud de participació.
7.3 Transcorregut el termini d'al·legacions, la comissió de valoració estimarà o desestimarà les al·legacions
presentades a les llistes provisionals amb la publicació de la llista definitiva de persones participants admeses i
excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, i la llista definitiva de la preferència dels llocs de treball de les
persones admeses.
7.4 La comissió de valoració farà pública, d'acord amb el que estableix la base 5.12, la llista provisional de
valoració de mèrits de la fase de concurs. Les persones participants poden formular les al·legacions que
considerin pertinents en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la llista.
Transcorregut aquest termini, la comissió de valoració estimarà o desestimarà les al·legacions presentades
amb la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits de la fase de concurs.
7.5 Finalitzada la convocatòria, la comissió de valoració, segons l'assignació prevista a la base 6.3, farà pública,
d'acord amb el que estableix la base 5.12, la llista de l'assignació definitiva amb les persones assignades a un
lloc de treball i proposarà la resolució de la convocatòria al secretari o secretària general del Departament
d'Interior.
7.6 L'ordre d'actuació de les persones participants en les proves s'iniciarà per la primera persona participant el
primer cognom de la qual comenci per la lletra “M”, de conformitat amb el sorteig públic fet el dia 16 de
desembre de 2020 (Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre; DOGC núm. 8301, de 22.12.2020).
7.7 Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d'oposició, s'han d'identificar mitjançant la
presentació de la targeta d'identitat professional, del DNI, del passaport o del permís de conduir, originals. La
manca de presentació d'aquesta documentació determina l'exclusió de la persona participant de la
convocatòria.
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—8 Resolució de la convocatòria, cessament i presa de possessió
8.1 Aquesta convocatòria la resoldrà el secretari o secretària general del Departament d'Interior en un termini
no superior a vint-i-quatre mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds de participació. La convocatòria es resoldrà en dues resolucions:
Primera resolució: hi constaran les persones de cada especialitat que van obtenir un lloc de treball a
l'assignació provisional, prevista a la base 6.3, i estiguin exemptes de la realització del curs d'especialització
previst a la base 6.4 i exemptes de la realització de la fase de pràctiques prevista a la base 6.5. Aquesta
resolució es dictarà un cop finalitzats els cursos d'especialització.
Segona resolució: hi constaran les persones no incloses en la primera resolució. Aquesta resolució es dictarà un
cop finalitzades les fases de pràctiques.
Aquestes resolucions s'han de publicar al DOGC, la qual cosa serveix de notificació a les persones participants
d'acord amb el que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
8.2 El lloc de treball assignat s'ocupa de forma definitiva i és irrenunciable, llevat que abans que finalitzi el
termini de presa de possessió s'esdevingui alguna de les circumstàncies que figuren a l'article 14.1 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.
8.3 El lloc de treball assignat té la consideració de voluntari i, en conseqüència, no dona dret a indemnització
per cap concepte.
8.4 La persona funcionària cessarà en el lloc de treball que ocupi el segon dia hàbil següent al de la publicació
de la resolució d'aquesta convocatòria al DOGC.
8.5 El termini de presa de possessió en el nou lloc de treball és l'endemà del cessament si el nou lloc de treball
assignat no implica canvi de localitat del lloc de treball de la persona funcionària; com a màxim al tercer dia
del cessament si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat dins la regió policial o àrea regional
de trànsit o dins un mateix àmbit territorial, i com a màxim al cinquè dia del cessament si el nou lloc de treball
assignat comporta canvi de localitat a una altra regió policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit
territorial, d'acord amb l'article 15.2 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.
Si la resolució del concurs oposició comporta reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà,
com a màxim, de tres dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució d'aquest concurs oposició al
DOGC.
8.6 El director general de la Policia pot prorrogar el termini de cessament fins a tres mesos com a màxim,
sempre que sigui indispensable per necessitats del servei.
Així mateix, el director general de la Policia pot concedir una pròrroga d'incorporació al nou lloc de treball de
fins a 20 dies hàbils si la presa de possessió implica canvi de localitat de destinació i la persona participant ho
sol·licita per raons justificades.
8.7 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un nou
lloc de treball s'han d'inscriure en el Registre general de personal de la Generalitat.
8.8 A l'efecte del còmput de terminis, es consideren la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels
quals estiguin units sense solució de continuïtat, per raons urbanístiques o similars, i que disposin de serveis
de transport urbà col·lectiu comuns.

—9 Règim de recursos
9.1 Contra les resolucions definitives del secretari o secretària general del Departament d'Interior, les persones
interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que les ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei
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29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
9.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la comissió de valoració, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar la
convocatòria o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones
interessades poden interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o
notificació, recurs d'alçada davant l'òrgan que els ha dictat o davant el competent per resoldre'ls, d'acord amb
els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Annex 2
Llocs de treball

1. Especialitat d'investigació bàsica, nivell 2.
ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic; H=horari; E=especial; D=nombre de llocs de treball;
FE=formació específica.
Formació específica 274=coneixements i/o experiència en investigació bàsica.
Permanència mínima: 1 any d'acord amb l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l'apartat 2 de
l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra.
1.1 Llocs de treball oferts.

Nom del lloc

Localitat

ND FE

Unitat d'Investigació

Amposta

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Arenys de Mar

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Badalona

14

274 19809,12 E 5

Unitat d'Investigació

Balaguer

14

274 19809,12 E 1

Unitat de Menors

Barcelona

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació del Transport Metropolità

Barcelona

14

274 19809,12 E 7

Unitat de Coordinació amb l'Administració de Justícia Barcelona

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Barcelona

14

274 19809,12 E 39

Unitat d'Investigació Sant Martí

Barcelona

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació Nou Barris

Barcelona

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació Ciutat Vella

Barcelona

14

274 19809,12 E 8

Unitat d'Investigació Eixample

Barcelona

14

274 19809,12 E 4

Unitat d'Investigació Sants-Montjuïc

Barcelona

14

274 19809,12 E 4
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Unitat d'Investigació Horta-Guinardó

Barcelona

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació Les Corts

Barcelona

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació Sant Andreu

Barcelona

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona

14

274 19809,12 E 2

Unitat Regional de Policia Administrativa

Barcelona

14

274 19809,12 E 1

Unitat Territorial de Policia Científica

Barcelona

14

274 19809,12 E 12

Unitat d'Investigació

Berga

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Blanes

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Cerdanyola del Vallès

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Cervera

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Cornellà de Llobregat

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació Aeroportuària

El Prat de Llobregat

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

El Vendrell

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Esplugues de Llobregat

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Figueres

14

274 19809,12 E 9

Unitat d'Investigació

Gandesa

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Gavà

14

274 19809,12 E 1

Unitat Regional Policia Administrativa

Girona

14

274 19809,12 E 1

Unitat Operativa de Mobilitat

Girona

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Girona

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Granollers

14

274 19809,12 E 3

Unitat Regional Policia Administrativa

Granollers

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Igualada

14

274 19809,12 E 4

Unitat d'Investigació

La Bisbal d'Empordà

14

274 19809,12 E 1

Unitat Regional Policia Administrativa

La Seu d'Urgell

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

L'Hospitalet de Llobregat

14

274 19809,12 E 7

Unitat Regional Policia Administrativa

Lleida

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Lleida

14

274 19809,12 E 4

Unitat Operativa de Mobilitat

Manresa

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Manresa

14

274 19809,12 E 1
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Unitat d'Investigació

Martorell

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Mollet del Vallès

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Olot

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Premià de Mar

14

274 19809,12 E 5

Unitat d'Investigació

Reus

14

274 19809,12 E 5

Unitat d'Investigació

Ripoll

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Rubí

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Santa Coloma de Farners

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Santa Coloma de Gramenet 14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Sant Feliu de Guíxols

14

274 19809,12 E 1

Unitat Regional Policia Administrativa

Sant Feliu de Llobregat

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Sant Feliu de Llobregat

14

274 19809,12 E 1

Àrea Central de Policia Administrativa

Sabadell

14

274 19809,12 E 3

Unitat Operativa de Mobilitat

Sabadell

14

274 19809,12 E 5

Unitat d'Investigació

Sabadell

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Solsona

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Tarragona

14

274 19809,12 E 9

Unitat Regional Policia Administrativa

Tarragona

14

274 19809,12 E 2

Unitat Operativa de Mobilitat

Tarragona

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Terrassa

14

274 19809,12 E 5

Unitat d'Investigació

Tortosa

14

274 19809,12 E 4

Unitat Regional Policia Administrativa

Tortosa

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Tremp

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Valls

14

274 19809,12 E 2

Unitat d'Investigació

Vic

14

274 19809,12 E 1

Unitat d'Investigació

Vielha e Mijaran

14

274 19809,12 E 3

Unitat d'Investigació

Vilafranca del Penedès

14

274 19809,12 E 4

Unitat d'Investigació

Vilanova i la Geltrú

14

274 19809,12 E 3

1.2 Llocs de treball a resultes.
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Nom del lloc

Localitat

ND FE

C. esp.

H

Unitat d'Investigació Gràcia

Barcelona

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

El Prat de Llobregat

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

La Seu d'Urgell

14

274 19809,12 E

Unitat Regional Policia Administrativa Manresa

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

Mataró

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

Puigcerdà

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

Roses

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

Sant Adrià de Besòs

14

274 19809,12 E

Unitat d'Investigació

Sant Boi de Llobregat 14

274 19809,12 E

2. Especialitat d'investigació avançada, nivell 3.
ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic; H=horari; E=especial; D=nombre de llocs de treball;
FE=formació específica.
Formació específica 491=coneixements i/o experiència en investigació avançada.
Permanència mínima: 1 any d'acord amb l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l'apartat 2 de
l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra.
2.1 Llocs de treball oferts.

Nom del lloc
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Localitat

ND FE

C. esp.

H D

Comissaria General d'Investigació Criminal Barcelona

14 491 21.177,48 E

Unitat Territorial d'Investigació

Barcelona

14 491 21.177,48 E 10

Unitat Territorial d'Investigació

Girona

14 491 21.177,48 E

3

Àrea d'Investigació Criminal

Girona

14 491 21.177,48 E

7

Unitat Territorial d'Investigació

La Seu d'Urgell

14 491 21.177,48 E

4

Unitat Territorial d'Investigació

Lleida

14 491 21.177,48 E

2

Àrea d'Investigació Criminal

Lleida

14 491 21.177,48 E

1

Unitat Territorial d'Investigació

Manresa

14 491 21.177,48 E

2

Àrea Central de Medi Ambient

Sabadell

14 491 21.177,48 E

2

Comissaria General d'Investigació Criminal Sabadell

14 491 21.177,48 E

1

Divisió d'Investigació Criminal

Sabadell

14 491 21.177,48 E

3

Àrea Central de Crim Organitzat

Sabadell

14 491 21.177,48 E 16
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Àrea Central d'Investigació-Persones

Sabadell

14 491 21.177,48 E 17

Àrea Central d'Investigació-Patrimoni

Sabadell

14 491 21.177,48 E 20

Àrea Central de Delictes Econòmics

Sabadell

14 491 21.177,48 E

9

Unitat Operativa Adjunta

Sabadell

14 491 21.177,48 E

4

Unitat Territorial d'Investigació

Sant Feliu de Llobregat 14 491 21.177,48 E

6

Àrea d'Investigació Criminal

Tarragona

14 491 21.177,48 E

3

Unitat Territorial d'Investigació

Tarragona

14 491 21.177,48 E

2

Unitat Territorial d'Investigació

Tortosa

14 491 21.177,48 E

1

2.2 Llocs de treball a resultes.

Nom del lloc

Localitat ND FE

Unitat Adscrita a la Fiscalia del TSJC Barcelona
Unitat Territorial d'Investigació

C. esp.

H

14 491 21.177,48 E

Granollers 14 491 21.177,48 E

3. Especialitat de policia científica avançada, nivell 3.
ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic; H=horari; E=especial; D=nombre de llocs de treball;
FE=formació específica.
Formació específica 282=coneixements i/o experiència en policia científica avançada.
Permanència mínima: 1 any d'acord amb l'Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l'apartat 2 de
l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra.
3.1 Llocs de treball oferts.

Nom del lloc

Localitat

ND FE

C. esp.

H D

Unitat Territorial de Policia Científica Barcelona

14 282 21.177,48 E 6

Unitat Territorial de Policia Científica Girona

14 282 21.177,48 E 1

Unitat Territorial de Policia Científica Granollers

14 282 21.177,48 E 2

Unitat Territorial de Policia Científica La Seu d'Urgell

14 282 21.177,48 E 2

Unitat Territorial de Policia Científica Sant Feliu de Llobregat 14 282 21.177,48 E 1
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Divisió de Policia Científica

Sabadell

14 282 21.177,48 E 4

Àrea Central d'Identificació

Sabadell

14 282 21.177,48 E 2

Àrea Central de Criminalística

Sabadell

14 282 21.177,48 E 3
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3.2 Llocs de treball a resultes.

Nom del lloc

Localitat ND FE

C. esp.

H

Unitat Territorial de Policia Científica Lleida

14 282 21.177,48 E

Unitat Territorial de Policia Científica Manresa

14 282 21.177,48 E

Unitat Territorial de Policia Científica Tarragona 14 282 21.177,48 E
Unitat Territorial de Policia Científica Tortosa

14 282 21.177,48 E

Annex 3
Temaris

Temari per a la provisió de llocs de treball de l'especialitat d'investigació bàsica.

1. Normes primeres
1.1 La Constitució espanyola.
Títol VI. Del poder judicial (art. 126)
1.2 L'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Títol IV. De les competències.
Capítol II. Les matèries de les competències (art. 164 i art. 173)
1.3 Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
Llibre VII. Del Ministeri Fiscal i altres persones i institucions que cooperen amb l'Administració de Justícia.
Títol III. De la policia judicial (art. 547 al 550, inclosos)
1.4 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
Títol II. De les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Capítol V. De l'organització d'Unitats de Policia Judicial (art. 29 al 36, inclosos)
1.5 Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial.
Capítol I. De la funció de policia judicial.
Capítol II. De les Unitats de Policia Judicial.
Capítol III. Dels criteris i normes d'actuació de les Unitats Orgàniques de la Policia Judicial.
Capítol IV. De les Unitats de la Policia Judicial adscrites a determinats jutjats, tribunals o fiscalies.

2. Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra
2.1 Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
Títol primer. Disposicions generals, principis d'actuació i funcions
Capítol II. Principis d'actuació i funcions
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Secció tercera. Unitats de policia judicial (art. 13 al 15, inclosos)
2.2 Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.
Comissaria Superior de Coordinació Central (art.18)
Comissaria General d'Investigació Criminal (art.19 al 31, inclosos)
Comissaria Superior de Coordinació Territorial. (art. 56 al 69, inclosos)
2.3 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
(exclusivament el contingut que fa referència a la família professional d'investigació).
2.4 Ordre IRP/326/2010, de 12 de maig, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera
professional del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre.
Article 2. Excepcions
Annex 1. Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra. Família professional d'investigació.
2.5 Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció General de la Policia del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Annex II. Fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Direcció General de la Policia.
Àmbit sistemes d'informació de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
2.6 PNT 508/03/18 Peticions de serveis a la Divisió de Policia Científica.
2.7 PNT 513/05/18 Trobada de cadàvers.
2.8 PNT 519/02/20 La investigació patrimonial i sol·licituds d'informació de caire econòmic.
2.9 PNT 601/06/15 Estructura i format de l'atestat policial.
2.10 PNT 603/04/15 Declaracions de persones imputades/denunciades.
2.11 PNT 604/04/15 Declaracions de víctimes i/o testimonis.
2.12 Procediment operatiu PRO 001. El procés de la detenció.
2.13 Procediment operatiu PRO 002. Desencadenants de la detenció.
2.14 Procediment operatiu PRO 003. Pràctica material de la detenció.
2.15 Procediment operatiu PRO 007. Instrucció d'atestats amb persones detingudes.
2.16 Procediment operatiu PRO 008. Supòsits especials de detenció.
2.17 Instrucció operativa IO 005. Identificació de persones detingudes.

3. Procediment penal
3.1 Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal.
3.1.1 Llibre I. Disposicions generals
Títol II. De la competència dels jutges i els tribunals en matèria criminal.
Capítol I. De les regles per les quals se'n determina la competència.
3.1.2 Llibre II. Del sumari
Títol I. De la denúncia.
Títol II. De la querella.
Títol III. De la policia judicial (art. 282, 282bis, 283, 284, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 i 297).
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Títol V. De la comprovació del delicte i l'esbrinament del delinqüent.
Capítol I. De la inspecció ocular.
Capítol II bis. De la destrucció i la realització anticipada dels efectes judicials.
Capítol III. De la identitat del delinqüent i de les seves circumstàncies personals (art. 368, 369, 370 i 374).
Capítol V. De les declaracions dels testimonis (art. 410, 411, 412, 416, 417, 420, 431, 432, 433, 435, 437 i
445).
Títol VI. De la citació, de la detenció i de la presó provisional.
Capítol I. De la citació.
Capítol II. De la detenció.
Capítol IV. De l'exercici del dret de defensa, de l'assistència de l'advocat i del tractament dels detinguts i els
presos.
Títol VIII. De les mesures d'investigació limitadores dels drets que reconeix l'article 18 de la Constitució.
Capítol I. De l'entrada i perquisició en lloc tancat.
Capítol II. De l'escorcoll de llibres i papers (art. 573, 574 i 578).
Capítol III. De la detenció i l'obertura de la correspondència escrita i telegràfica.
Capítol IV. Disposicions comunes a la intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques, la captació i
gravació de comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics, la utilització de dispositius
tècnics de seguiment, localització i captació de la imatge, l'escorcoll de dispositius d'emmagatzematge massiu
d'informació i els escorcolls remots sobre equips informàtics.
Capítol V. La intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques.
Capítol VI. Captació i gravació de comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics.
Capítol VII. Utilització de dispositius tècnics de captació de la imatge, de seguiment i de localització.
Capítol VIII. Escorcoll de dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació.
Capítol IX. Escorcolls remots sobre equips informàtics.
Capítol X. Mesures d'assegurament.
3.1.3 Llibre IV. Dels procediments especials
Títol II. Del procediment abreujat.
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial i del Ministeri Fiscal.
Títol III. Del procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes.
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial.
Capítol III. De les diligències urgents davant el jutjat de guàrdia.
Títol III ter. De la intervenció de tercers afectats pel decomís i del procediment de decomís autònom.
Capítol II. Procediment de decomís autònom.
3.2 Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.
3.3 Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes criminals.
3.4 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Títol I. De l'àmbit d'aplicació de la llei. Articles 2 i 6.
Títol III. De la instrucció del procediment
Capítol I. Regles generals. Articles 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 i 26.
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Capítol III. De la conclusió de la instrucció. Article 30.
3.5 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12
de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Capítol II. De l'actuació de la policia judicial i de l'equip tècnic. Articles 2 i 3.
3.6 Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les
xarxes públiques de comunicacions.
Articles 1 al 9, inclosos.
Disposició addicional única. Serveis de telefonia mitjançant targetes de prepagament. Apartats 1, 2, 3, 4, 7 i 8.
Disposició final primera.
Disposició final quarta.

4. Dret penal. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, modificada per les lleis orgàniques
1/2015 i 2/2015, de 30 de març, de modificació de la Llei 10/1995, del Codi penal.
4.1 Llibre I
Títol I. De la infracció penal.
Títol II. De les persones criminalment responsables dels delictes. Articles 27 al 30, inclosos.
4.2 Llibre II
Títol I. De l'homicidi i les seves formes.
Títol II. De l'avortament.
Títol III. De les lesions.
Títol IV. De les lesions al fetus.
Títol VI. Delictes contra la llibertat.
Títol VII. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
Títol VII bis. Del tràfic d'éssers humans.
Títol VIII. Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.
Títol IX. De l'omissió del deure de socors.
Títol X. Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
Títol XI. Delictes contra l'honor.
Títol XII. Delictes contra les relacions familiars.
Capítol III. Dels delictes contra els drets i deures familiars.
Títol XIII. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.
Capítol I. Dels furts.
Capítol II. Dels robatoris.
Capítol III. De l'extorsió.
Capítol IV. Del robatori i furt d'ús de vehicles.
Capítol V. De la usurpació.
Capítol VI. De les defraudacions.
Secció 1a. De les estafes.
Secció 2a bis. De l'apropiació indeguda.
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Secció 3a. De les defraudacions de fluid elèctric i anàlogues.
Capítol VII bis. De les insolvències punibles.
Capítol IX. Dels danys.
Capítol X. Disposicions comunes als capítols anteriors.
Capítol XI. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors.
Secció 1a. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual.
Secció 2a. Dels delictes relatius a la propietat industrial.
Capítol XIV. De la receptació i blanqueig de capitals.
Títol XVI. Dels delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el
medi ambient.
Capítol II. Dels delictes sobre el patrimoni històric.
Capítol III. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
Capítol IV. Dels delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna i els animals domèstics.
Capítol V. Disposicions comunes.
Títol XVII. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva.
Capítol II. Dels incendis.
Capítol III. Dels delictes contra la salut pública.
Títol XVIII. De les falsedats.
Capítol I. De la falsificació de moneda i efectes timbrats.
Capítol II. De les falsedats documentals.
Capítol III. Disposicions generals.
Títol XIX. Delictes contra l'Administració pública.
Títol XX. Delictes contra l'Administració de justícia.
Títol XXI. Delictes contra la Constitució.
Capítol IV. Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.
Capítol V. Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals.
Títol XXII. Delictes contra l'ordre públic.
Capítol II. Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i
desobediència.
Capítol III. Dels desordres públics.
Capítol V. De la tinença, tràfic i dipòsit d'armes, municions o explosius.
Capítol VI. De les organitzacions i grups criminals.
Capítol VII. De les organitzacions i grups terroristes i dels delictes de terrorisme.

5. Coneixements específics referents a l'especialitat
5.1 Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s'aprova el Reglament d'armes, modificació 05/08/2020.
Secció 3 Classificació de les armes reglamentades. Secció 4 Armes prohibides. Secció 5 Armes de guerra.
5.2 Llei orgànica 10/2007, de 8 d'octubre, reguladora de la base de dades policial sobre identificadors obtinguts
a partir de l'ADN.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

23/31

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8415 - 21.5.2021
CVE-DOGC-A-21139034-2021

5.3 Decisió marc 2009/905/JAI del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre acreditació de prestadors de
serveis forenses que porten a terme activitats de laboratori.
5.4 Instrucció 13/2015, de 10 de juny, sobre l'abast i implantació del sistema de gestió de la qualitat en el
marc de la competència tècnica als serveis de policia científica de la Policia de la Generalitat – Mossos
d'Esquadra.
5.5 Criteris de mostreig en drogues: trameses a la Unitat Central del Laboratori Químic de la Divisió de Policia
Científica. (DTPC-004/2020)
5.6 IDF-IN-O-002 Enregistraments policials orientats a la identificació de persones.
5.7 SIL-IN-O-003 Procediment per a l'examen i comparativa de lofogrames.
5.8 SIL-IN-O-004 Gestió de dades lofoscòpiques per a la cancel·lació d'antecedents.
5.9 SIL-IN-O-006 Ressenya policial de detinguts.
5.10 SIL-IN-O-009 Comparativa de lofogrames per a la fusió d'identitats.
5.11 INF/ELC-IN-O-001 Instrucció de recollida i tramesa de material informàtic i
electrònic.
5.12 FOT-IN-O-002 Realització de la ressenya fotogràfica de persones detingudes.
5.13 FOT-IN-O-003 Introducció de la ressenya fotogràfica de persones detingudes al SIP FOTO.
5.14 PC-PRO-002 Procediment de criteris generals de recollida i tramesa ítems per a l'estudi forense.

Temari per a la provisió de llocs de treball de l'especialitat d'investigació avançada.

1. Normes primeres
1.1 La Constitució espanyola
Títol VI. Del poder judicial (art. 126)
1.2 L'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Títol IV. De les competències.
Capítol II. Les matèries de les competències (art. 164 i art. 173)
1.3 Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
Llibre VII. Del Ministeri Fiscal i altres persones i institucions que cooperen amb l'Administració de Justícia.
Títol III. De la policia judicial (art. 547 al 550, inclosos)
1.4 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
Títol II. De les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Capítol V. De l'organització d'Unitats de Policia Judicial (art. 29 al 36, inclosos)
1.5 Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial.
Capítol I. De la funció de policia judicial.
Capítol II. De les Unitats de Policia Judicial.
Capítol III. Dels criteris i normes d'actuació de les Unitats Orgàniques de la Policia Judicial.
Capítol IV. De les Unitats de la Policia Judicial adscrites a determinats jutjats, tribunals o fiscalies.

2. Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra
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2.1 Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
Títol primer. Disposicions generals, principis d'actuació i funcions
Capítol II. Principis d'actuació i funcions
Secció tercera. Unitats de policia judicial (art. 13 al 15, inclosos)
2.2 Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.
Comissaria Superior de Coordinació Central (art.18)
Comissaria General d'Investigació Criminal (art.19 al 31, inclosos)
2.3 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
(exclusivament el contingut que fa referència a la família professional d'investigació).
2.4 Ordre IRP/326/2010, de 12 de maig, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera
professional del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre.
Article 2. Excepcions
Annex 1. Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra. Família professional d'investigació.
2.5 Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció General de la Policia del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Annex II. Fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Direcció General de la Policia
Àmbit sistemes d'informació de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
2.6 PNT 501/03/15 Gestió de les peticions relacionades amb la intervenció de les telecomunicacions i la
consulta de dades de comunicació.
2.7 PNT 502/07/20 Actuació en matèria de falsificació de moneda i mitjans de pagament.
2.8 PNT 508/03/18 Peticions de serveis a la Divisió de Policia Científica.
2.9 PNT 513/05/18 Trobada de cadàvers.
2.10 PNT 516/01/17 Intervenció de diners en efectiu i altres mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció
del blanqueig de capitals.
2.11 PNT 519/02/20 La investigació patrimonial i sol·licituds d'informació de caire econòmic.
2.12 PNT 601/06/15 Estructura i format de l'atestat policial.
2.13 PNT 603/04/15 Declaracions de persones imputades/denunciades.
2.14 PNT 604/04/15 Declaracions de víctimes i/o testimonis.
2.15 AV-IN-021 L'atenció a la víctima en el marc de les actuacions contra el tràfic d'éssers humans.
2.16 AV-IN-023 Comunicació de les víctimes mortals en l'àmbit de la violència de gènere i de la violència
domèstica.
2.17 Procediment operatiu PRO 001. El procés de la detenció.
2.18 Procediment operatiu PRO 002. Desencadenants de la detenció.
2.19 Procediment operatiu PRO 003. Pràctica material de la detenció.
2.20 Procediment operatiu PRO 007. Instrucció d'atestats amb persones detingudes.
2.21 Procediment operatiu PRO 008. Supòsits especials de detenció.
2.22 Comunicat intern PREP2646/2015, de 26 d'octubre. Actualització de les actes N01 i N01b amb motiu de la
modificació de l'article 520 de la Llei d'enjudiciament criminal.
2.23 Directriu tècnica 1/2020 CGIC, de 6 de juliol. Actuació i gestió de drogues tòxiques, estupefaents o
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substàncies psicotròpiques en l'àmbit penal.
2.24 Directriu tècnica 2/2020 V2 CGIC, d'1 de juliol. Matèries d'especial coordinació.
2.25 Directriu tècnica 3/2020 CGIC, de 5 d'octubre. Peticions d'analítiques a la Unitat Central del Laboratori
Biològic de la DPC. Criteris de priorització i de classificació.

3. Procediment penal
3.1 Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal.
3.1.1 Llibre I. Disposicions generals
Títol II. De la competència dels jutges i els tribunals en matèria criminal.
Capítol I. De les regles per les quals se'n determina la competència.
3.1.2 Llibre II. Del sumari
Títol I. De la denúncia.
Títol II. De la querella.
Títol III. De la policia judicial (art. 282, 282bis, 283, 284, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 i 297).
Títol V. De la comprovació del delicte i l'esbrinament del delinqüent.
Capítol I. De la inspecció ocular.
Capítol II bis. De la destrucció i la realització anticipada dels efectes judicials.
Capítol III. De la identitat del delinqüent i de les seves circumstàncies personals (art. 368, 369, 370 i 374).
Capítol V. De les declaracions dels testimonis (art. 410, 411, 412, 416, 417, 420, 431, 432, 433, 435, 437 i
445).
Títol VI. De la citació, de la detenció i de la presó provisional.
Capítol I. De la citació.
Capítol II. De la detenció.
Capítol IV. De l'exercici del dret de defensa, de l'assistència de l'advocat i del tractament dels detinguts i els
presos.
Títol VIII. De les mesures d'investigació limitadores dels drets que reconeix l'article 18 de la Constitució.
Capítol I. De l'entrada i perquisició en lloc tancat.
Capítol II. De l'escorcoll de llibres i papers (art. 573, 574 i 578).
Capítol III. De la detenció i l'obertura de la correspondència escrita i telegràfica.
Capítol IV. Disposicions comunes a la intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques, la captació i
gravació de comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics, la utilització de dispositius
tècnics de seguiment, localització i captació de la imatge, l'escorcoll de dispositius d'emmagatzematge massiu
d'informació i els escorcolls remots sobre equips informàtics.
Capítol V. La intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques.
Capítol VI. Captació i gravació de comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics.
Capítol VII. Utilització de dispositius tècnics de captació de la imatge, de seguiment i de localització.
Capítol VIII. Escorcoll de dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació.
Capítol IX. Escorcolls remots sobre equips informàtics.
Capítol X. Mesures d'assegurament.
3.1.3 Llibre IV. Dels procediments especials
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Títol II. Del procediment abreujat.
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial i del Ministeri Fiscal.
Títol III. Del procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes.
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial.
Capítol III. De les diligències urgents davant el jutjat de guàrdia.
Títol III ter. De la intervenció de tercers afectats pel decomís i del procediment de decomís autònom.
Capítol II. Procediment de decomís autònom.
3.2 Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.
3.3 Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes criminals.
3.4 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Títol I. De l'àmbit d'aplicació de la llei. Articles 2 i 6
Títol III. De la instrucció del procediment
Capítol I. Regles generals. Articles 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 i 26
Capítol III. De la conclusió de la instrucció. Article 30
3.5 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12
de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Capítol II. De l'actuació de la policia judicial i de l'equip tècnic. Articles 2 i 3
3.6 Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les
xarxes públiques de comunicacions.
Articles 1 al 9, inclosos
Disposició addicional única. Serveis de telefonia mitjançant targetes de prepagament. Apartats 1, 2, 3, 4, 7 i 8
Disposició final primera (1)
Disposició final quarta

4. Dret penal. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, modificada per les lleis orgàniques
1/2015 i 2/2015, de 30, de març, de modificació de la Llei 10/1995, del Codi penal.
4.1 Llibre I
Títol I. De la infracció penal.
Títol II. De les persones criminalment responsables dels delictes. Articles 27 al 30, inclosos.
4.2 Llibre II
Títol I. De l'homicidi i les seves formes.
Títol II. De l'avortament.
Títol III. De les lesions.
Títol IV. De les lesions al fetus
Títol VI. Delictes contra la llibertat.
Títol VII. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
Títol VII bis. Del tràfic d'éssers humans.
Títol VIII. Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.
Títol IX. De l'omissió del deure de socors.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

27/31

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8415 - 21.5.2021
CVE-DOGC-A-21139034-2021

Títol X. Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
Títol XI. Delictes contra l'honor.
Títol XII. Delictes contra les relacions familiars.
Capítol III. Dels delictes contra els drets i deures familiars.
Títol XIII. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.
Capítol I. Dels furts.
Capítol II. Dels robatoris.
Capítol III. De l'extorsió.
Capítol IV. Del robatori i furt d'ús de vehicles.
Capítol V. De la usurpació.
Capítol VI. De les defraudacions.
Secció 1a. De les estafes.
Secció 2a bis. De l'apropiació indeguda.
Secció 3a. De les defraudacions de fluid elèctric i anàlogues.
Capítol VII bis. De les insolvències punibles.
Capítol IX. Dels danys.
Capítol X. Disposicions comunes als capítols anteriors.
Capítol XI. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors.
Secció 1a. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual.
Secció 2a. Dels delictes relatius a la propietat industrial.
Capítol XIV. De la receptació i blanqueig de capitals.
Títol XVI. Dels delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el
medi ambient.
Capítol II. Dels delictes sobre el patrimoni històric.
Capítol III. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
Capítol IV. Dels delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna i els animals domèstics.
Capítol V. Disposicions comunes.
Títol XVII. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva.
Capítol II. Dels incendis.
Capítol III. Dels delictes contra la salut pública.
Títol XVIII. De les falsedats.
Capítol I. De la falsificació de moneda i efectes timbrats.
Capítol II. De les falsedats documentals.
Capítol lII. Disposicions generals.
Títol XIX. Delictes contra l'Administració pública.
Títol XX. Delictes contra l'Administració de justícia.
Títol XXI. Delictes contra la Constitució.
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Capítol IV. Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.
Capítol V. Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals.
Títol XXII. Delictes contra l'ordre públic.
Capítol II. Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i
desobediència.
Capítol III. Dels desordres públics.
Capítol V. De la tinença, tràfic i dipòsit d'armes, municions o explosius.
Capítol VI. De les organitzacions i grups criminals.
Capítol VII. De les organitzacions i grups terroristes i dels delictes de terrorisme.

5. Coneixements específics referents a l'especialitat
5.1 Conveni d'aplicació de l'acord de Schengen, de 14 de juny de 1985.
Títol III. Policia i seguretat
Capítol 1. Cooperació policial (art. 39 al 43, inclosos)
5.2 Estatut de l'Organització Internacional de Policia Criminal (OIPC) - INTERPOL
Articles 1, 2, 3, 4, 31, 32 i 33
5.3 Reglament d'INTERPOL, sobre el tractament de dades. III/IRPD/GA/2011 (2019).
Articles 10 i 20
5.4 Reglament (UE) 2016/794 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relatiu a l'Agència de
la Unió Europea per a la Cooperació Policial (EUROPOL).
Articles 1 al 8, inclosos
5.5 Reglament UE 2018/1727 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, sobre l'Agència
de la Unió Europea per a la Cooperació Judicial Penal (EUROJUST).
Articles 1 al 4, inclosos
5.6 Versió consolidada del tractat de funcionament de la Unió Europea. Diari Oficial de la Unió Europea de 30
de març de 2010.
Articles 85, 87 i 88
5.7 Conveni de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera entre el Regne d'Espanya i la República
Francesa, fet «ad referendum» a Blois el 7 de juliol de 1998.

Temari per a la provisió de llocs de treball de l'especialitat de policia científica avançada.

1. Normes primeres
1.1 La Constitució espanyola.
Títol VI. Del poder judicial (art. 126)
1.2 L'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Títol IV. De les competències.
Capítol II. Les matèries de les competències (art. 164 i art. 173)
1.3 Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
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Llibre VII. Del Ministeri Fiscal i altres persones i institucions que cooperen amb l'Administració de Justícia.
Títol III. De la policia judicial (art. 547 al 550, inclosos)
1.4 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
Títol II. De les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Capítol V. De l'organització d'Unitats de Policia Judicial (art. 29 al 36, inclosos)
1.5 Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial.
Capítol I. De la funció de policia judicial.
Capítol II. De les Unitats de Policia Judicial.
Capítol III. Dels criteris i normes d'actuació de les Unitats Orgàniques de la Policia Judicial.
Capítol IV. De les Unitats de la Policia Judicial adscrites a determinats jutjats, tribunals o fiscalies.

2. Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra
2.1 Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
Títol primer. Disposicions generals, principis d'actuació i funcions
Capítol II. Principis d'actuació i funcions
Secció tercera. Unitats de Policia Judicial (art. 13 al 15, inclosos)
2.2 Decret 415/2011, de 13 de desembre, d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.
Comissaria Superior de Coordinació Central (art.18)
Comissaria General d'Investigació Criminal (art.19 al 31, inclosos)
Comissaria Superior de Coordinació Territorial. (art. 56 al 69, inclosos)
2.3 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
(exclusivament el contingut que fa referència a la família professional d'investigació).
2.4 Ordre IRP/326/2010, de 12 de maig, de modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera
professional del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre.
Article 2. Excepcions
Annex 1. Pla de carrera professional del cos de Mossos d'Esquadra. Família professional d'investigació.
2.5 Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció General de la Policia del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Annex II. Fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Direcció General de la Policia
Àmbit sistemes d'informació de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
2.6 Reial decret 32/2009, de 16 de gener, pel qual s'aprova el Protocol nacional d'actuació medicoforense i de
policia científica en successos amb víctimes múltiples.
2.7 PNT 508/03/18 Petició de serveis a la Divisió de Policia Científica.
2.8 Instrucció operativa IO 005. Identificació de persones detingudes.
2.9 Comunicat intern PREP2646/2015, de 26 d'octubre de 2015, Actualització de les actes N01 i N01.b. amb
motiu de la modificació de l'article 520 de la Llei d'enjudiciament criminal.

3. Procediment penal
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3.1 Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal.
3.1.1 Llibre I. Disposicions generals
Títol II. De la competència dels jutges i els tribunals en matèria criminal.
Capítol I. De les regles per les quals se'n determina la competència.
3.1.2 Llibre II. Del sumari
Títol I. De la denúncia.
Títol II. De la querella.
Títol III. De la policia judicial (art. 282, 282bis, 283, 284, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 i 297).
Títol V. De la comprovació del delicte i l'esbrinament del delinqüent.
Capítol I. De la inspecció ocular.
Capítol VII. De l'informe pericial (art. 459, 467, 468, 478, 479 i 484).

4. Coneixements específics referents a l'especialitat
4.1 Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s'aprova el Reglament d'armes, modificació 05/08/2020.
Secció 3 Classificació de las armes reglamentades. Secció 4 Armes prohibides. Secció 5 Armes de guerra.
4.2 Llei orgànica 10/2007, de 8 d'octubre, reguladora de la base de dades policials sobre identificadors
obtinguts a partir de l'ADN.
4.3 Instrucció 13/2015, de 10 de juny, sobre l'abast i implantació del sistema de gestió de la qualitat en el
marc de la competència tècnica als serveis de policia científica de la Policia de la Generalitat – Mossos
d'Esquadra
4.4 La norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Requisits generals per la competència dels laboratoris d'assaig i
calibratge (ISO/IEC 17025:2017)
4.5 La norma UNE-EN ISO 21043-2:2020 Ciències forenses. Part 2: Reconeixement, registre, recollida,
transport i emmagatzematge d'ítems. (ISO 21043-2:2018).
4.6 Decisió marc 2009/905/JAI del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre acreditació de prestadors de
serveis forenses que porten a terme activitats del laboratori.
4.7 Directriu tècnica: Divisió de Policia Científica: Per a l'ús del Kit de Drogotest i la seva interpretació i
expressió de resultats. (DTPC- 001/2010)
4.8 Directriu tècnica: Comissaria General d'investigació Criminal: Actuació i gestió de drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicotròpiques en l'àmbit penal (Registre núm. 1/2020 CGIC)
4.9 Directriu tècnica: Comissaria General d'investigació Criminal: Peticions analítiques a la Unitat Central del
Laboratori Biològic. Criteris de priorització i de classificació. (Registre núm. 3/2020 CGIC)
4.10 Divisió de Policia Científica Criteris de mostreig en drogues: trameses a la Unitat Central del Laboratori
Químic de la Divisió de Policia Científica. (DTPC-004/2020).
4.11 BIO-IN-O-002 Proves preliminars de detecció d'origen de la mostra biològica.
4.12 BIO-IN-O-003 Recollida i tramesa ítems i mostres biològiques.
4.13 DTC-IN-O-002 Procés per a la detecció i revelat d'empremtes.
4.14 DOC-IN-O-200 Anàlisi de documents en falsedat documental.
4.15 IDF-IN-O-002 Enregistraments policials orientats a la identificació de persones.
4.16 SIL-IN-O-003 Procediment per a l'examen i comparativa de lofogrames.
4.17 SIL-IN-O-004 Gestió dades lofoscòpiques per a la cancel·lació d'antecedents.
4.18 SIL-IN-O-005 Comunicació de TLI, LLI i segones cerques.
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4.19 SIL-IN-O-006 Ressenya policial de detinguts.
4.20 SIL-IN-O-007 Segones recerques.
4.21 SIL-IN-O-008 Consultes Prüm.
4.22 SIL-IN-O-009 Comparativa de lofogrames per a la fusió d'identitats.
4.23 INF/ELC-IN-O-001 Instrucció de recollida i tramesa de material informàtic i electrònic
4.24 FOT-IN-O-002 Realització de la ressenya fotogràfica de persones detingudes
4.25 FOT-IN-O-003 Introducció de la ressenya fotogràfica de persones detingudes al SIP FOTO
4.26 FOT-IN-O-005 Directrius bàsiques en l'ús de la fotografia digital
4.27 PC-PRO-002 Procediment de criteris generals de recollida i tramesa ítems per a l'estudi forense.
4.28 BAL-IN-O-001 Recollida i gestió d'armes i ítems per al seu estudi balístic.

(21.139.034)
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