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El bufet jurídic Requena Advocats, especialitzat 
en l’àmbit policial, a banda de l’externalització 
de serveis jurídics en les jurisdiccions penal i 
contenciosa-administrativa, ofereix als 
Ajuntaments cursos de formació, reciclatge i 
actualització en els àmbits del dret penal i del 
dret administratiu, especialment dirigits als 
policies locals. 

Volem transmetre la nostra experiència i els nostres coneixements al 
major nombre de policies locals i ajudar als Ajuntaments per tal de 
formar contínuament els seus treballadors. 

Els cursos que es detallen són orientatius i ens adaptem a cada 
Ajuntament, depenent de les seves necessitats. 

Treballem amb la il·lusió de contribuir a un servei públic de més 
qualitat, més eficaç i més ben preparat, per tal de contribuir en 
l’assoliment dels reptes que planteja una societat cada cop més exigent. 

 
 
 
 
 

Albert Requena Mora 
 
 
 

Advocat 



 

 
 
 
 
 
 
 

PLA DE FORMACIÓ PER A POLICIES LOCALS 2018 
 

1. Els delictes comesos contra els funcionaris i contra l’ordre públic. 
 

2. Els delictes comesos per funcionaris públics. 
 

3. El règim disciplinari dels policies locals. 
 

4. Els delictes contra les relacions familiars i la violència de gènere. 
 

5. La Jurisdicció i els processos judicials penals. 
 

6. Els delictes contra l’ordre socioeconòmic i el patrimoni. 
 

7. La responsabilitat penal, autoria i tipus de penes. 
 

8. Els delictes contra la seguretat col·lectiva: salut pública i seguretat viària. 



 

 
 

1. Els delictes comesos contra els funcionaris i l’ordre públic 
 
 

 

 Objectiu 
 

Aprofundir amb el coneixement dels delictes contra l’ordre públic, l’atemptat i 

els diferents tipus de desobediencia i resistència, així com dotar-los de les eines 

essencials per a diferenciar els diferents tipus delictius amb infraccions 

administratives. 

 
 

 Durada: 4 hores lectives 
 

 Temari 
 

1- L’atemptat als agents de l’autoritat: 

a) Definició. 

b) Exemples i casos pràctics. 

c) Altres subjectes passius del delicte d’atemptat: bombers, 

vigilants de seguretat. 

d) El concurs amb altres delictes. 

 
2- La resistència i desobediència. 

a) Definició. 

b) Diferències amb la resistència i desobediència de la LO 5/2015. 

 
3- Els desordres públics. 

a) Definició. 

b) Els desordres públics en la Llei orgànica 5/2015. 

 
4- La falta de respecte a agents de l’autoritat. 

a) La destipificació penal i la inclusió en la LO 5/2015. 
 
 

 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 



 

 
 
 
 
 

2. Els delictes comesos pels funcionaris públics 
 
 

 

 Objectiu 
 

Apropar als membres de les policies locals al coneixement tant d’aquells 
delictes que poden cometre en l’exercici de les seves funcions com les seves 
conseqüències. 

 
 Durada: 5 o 8 hores lectives 

 
 Temari 

 
1- Introducció: 

2- Els delictes comuns: 

1) Les vexacions injustes i el tracte degradant. 

2) Descobriment i revelació de secrets (198 CP) 

3) Les falsedats documentals (390 CP) 

4) L’encobriment  (451 CP) 

5) Fals testimoni (458 CP) 

6) Obstrucció a la Justícia (463 CP) 
 
 

3- Els delictes especials 

1) La detenció il·legal i altres delictes contra la llibertat (167, 529 i Sss) 

2) El delicte de tortures (174CP) 

3) La prevaricació (404 CP) 

4) Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes (407 CP) 

5) La desobediència i denegació d’auxili ( 410 CP) 

6) Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets (413 CP) 

7) El suborn : actiu, passiu, propi i impropi (419 i ss) 

8) El tràfic d’influències. 

9) La malversació (432 CP) 

10) Delictes contra la inviolabilitat del domicili (534 CP) 

11) Delictes contra la intimitat i altres drets individuals (535 i Ss CP) 
 
 

 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 



 

 
 

 
 

3. Els règim disciplinari dels policies locals 
 
 
 
 

 Objectiu 
 

Facilitar les eines i els coneixements bàsics en relació al règim disciplinari que 
és d’aplicació als policies locals i les seves conseqüències. 

 
 Durada: 4 hores lectives 

 
 Temari 

 
1- El règim disciplinari aplicable als policies locals: 

naturalesa. 3- Tipus d’infraccions disciplinaris: molt 

greus, greus i lleus. 

4- Les sancions. 
 

5- El procediment disciplinari: aspectes bàsics. 
 

6- La prescripció de les infraccions i de les sancions. 
 
 

 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 



 

 
 

4. Els delictes contra les relacions familiars i violència 
de gènere 

 
 

 Objectiu 
 

Presentar als membres de les policies locals les novetats respecte d’aquells 
delictes que s’emmarquen en les relacions familiars i la violència de gènere, així 
com delimitar-ne el seu abast i l’actuació dels agents. 

 
 Durada: 4 hores lectives 

 
 Temari 

 
1- Introducció 

 
2- Delictes contra els drets i deures familiars. 

1) Trencament dels deures de custodia i la inducció dels 

menors a l’abandonament del domicili. 

2) La sostracció de menors. 

3) L’abandonament de família. 

 
3- Delictes relacionats amb la violència de gènere 

1) L’Assetjament. 

2) Coaccions, amenaces i vexacions injustes de caràcter lleu. 

3) Les vexacions injustes i el tracte degradant. 

4) Les lesions i l’homicidi. 
 
 
 

 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 



 

 
 

5. La Jurisdicció i els processos judicials penals 
 
 

 

 Objectiu 
 

Una breu aproximació als membres de les policies locals dels diferents 
processos judicials en els quals s’hi poden veure immersos, així com les 
competències dels diferents òrgans jurisdiccionals. 

 
 Durada: 5 hores lectives 

 
 Temari 

 
1. Jutjats i Tribunals Penals a Catalunya 

a) Jutjats de Pau. 

b) Jutjats d’Instrucció. 

c) Jutjats de Violència sobre la Dona. 

d) Jutjats Penals. 

e) Jutjats de Menors. 

f) Audiències provincials. 

g) Tribunal Superior de Justícia. 

h) Audiència Nacional. 

i) Tribunal Suprem. 

 
2. Els Procediments judicials Penals. 

a) El Procediment sumari. 

b) El procediment abreujat. 

c) El Procediment d'enjudiciament de delictes lleus. 

 
3. Procediments especials: 

a) El procediment d'habeas corpus. 

b) Els Judicis ràpids. 

c) El Judici penal en matèria de menors. 

d) El Judici pel Tribunal del Jurat. 

 
 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 



 

 
 
 
 

6. Els delictes contra l’ordre socioeconòmic i el patrimoni. 
 
 

 

 Objectiu 
 

Reciclatge i actualització per als membres de les policies locals, en relació 
amb els tipus penals que versen sobre els delictes contra l’ordre 
socioeconòmic i el patrimoni. Anàlisi de casuística i jurisprudència més 
rellevant. 

 
 Durada: 4 hores lectives 

 
 Temari 

 
1. Delictes de furt. 

2. Delictes robatori amb força. 

3. Delictes robatori amb violència o intimidació. 

4. L’extorsió. 

5. Delicte de robatori i furt d’ús de vehicle. 

6. Delicte d’usurpació. 

7. L’apropiació indeguda i l’administració deslleial. 

8. Delictes d’estafa. 
 
 

 
 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

7. La responsabilitat penal, autoria i tipus de penes 
 
 

 
 

 Objectiu 
 

Introduir als membres de les policies locals en la part general del dret 
penal, pel que fa a aquells aspectes que puguin ser més importants per a 
la seva tasca i funcions diàries. 

 
 Durada: 5 hores lectives 

 
 Temari 

 
1. Tipus de delictes. El delicte acabat i la temptativa. 

2. Els actes preparatoris punibles: 

a) La conspiració. 

b) La proposició. 

c) La provocació i l’apologia. 

2. Causes que eximeixen la responsabilitat penal. Atenuants i agreujants. 

3. Persones criminalment responsables: 

a) Autors, coautors, inductors i cooperadors necessaris. 

b) Còmplices. 

c) El delicte autònom d’encobriment. 

4. Tipus de penes que es poden imposar. 

a) Penes privatives de llibertat. 

b) Penes privatives de drets. 

c) La pena de multa. 

d) Les penes accessòries. 

5. Les regles generals d’aplicació de les penes. 
 

 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 



 

 

8. Els delictes contra la seguretat col·lectiva:  

seguretat viària i salut pública 

 
 

 Objectiu 
 

Compartir experiències i coneixements vers uns dels tipus penals més comuns 
en  relació amb els quals els agents de les policies locals ja hi estan 
familiaritzats. Anàlisi de Circulars de Fiscalia. 

 
 Durada: 4 hores lectives 

 
 Temari 

 
1. Delictes contra la seguretat viària 

 
a) Conducció sota la influència d’alcohol o drogues. 

b) Conducció a velocitat excessiva. 

c) Conducció temerària. 

d) Conducció sense permís o llicència. 

e) Delicte d’alteració del trànsit. 

f) Diferència entre il·lícit penal i administratiu. 
 
 

2. Delictes contra la salut pública 

a) Adulteració aliments. 

b) Tràfic de drogues tòxiques. 

c) Les faltes administratives previstes en la Llei orgànica 4/2015. 
 
 

 Places: Mínim 8, màxim 20-25 

 Docent: Albert Requena Mora, Advocat 
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