
PLA DOCENT - Participant

PLA DOCENT

Intervenció penal front els delictes d'odi i discriminació. El rol de la policia local (6595/163)

Data alta: 20/11/2018

Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Intervenció penal front els delictes d'odi i 
discriminació. El rol de la policia local

Amb aquesta acció formativa es vol donar a conèixer la importància que tenen els delictes motivats 
per odi i  discriminació, així com facilitar eines jurídiques bàsiques sobre la seva regulació al Codi 
Penal per als professionals de la policia local.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Jornada

Canal
Presencial

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores5

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

15

Màxim

30

Òptim

25

Hores presencials: 5

Hores de treball virtual: 0

Hores de videformació: 0

Distribució horaria:

Durada total:

setmanes

Objectius
1. Conèixer la importància que tenen els delictes motivats per odi i  discriminació, així com els 
principals problemes que afecten a la seva investigació i a l’atenció efectiva de les seves víctimes.
1.1. Identificar les eines jurídiques bàsiques sobre la  regulació al Codi Penal dels delictes motivats 
per odi i discriminació
1.2.Conèixer les primeres passes per a la recollida i assegurament d’elements probatoris 
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Orientacions metodològiques per al participant
La impartició dels continguts formatius es farà en forma de conferències amb posterior torn de 
preguntes i debat entre els assistents.

Certificació

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Materials formatius de consulta

Continguts

Sistema d'avaluació

2.2. Adquirir les habilitats necessàries per efectuar la deguda atenció a víctimes.

1. Conceptes legals i normatius sobre els delictes motivats per odi i  discriminació
1.1. Concepte internacional de delicte d’odi. Principals Tractats ratificats per Espanya i Organismes 
Internacionals en la persecució dels delictes d’odi.
1.2. Anàlisis dels delictes d’odi al  Codi Penal amb especial referència a la reforma operada por LO 
1/2015.
2. Anàlisis dels principals problemes que dificulten una investigació efectiva de delictes d’odi  i una 
satisfactòria atenció a les víctimes.
2.1. Pautes bàsiques d’actuació en la recollida i assegurament d’elements probatoris i a l'atenció a 
les víctimes dintre de les competències de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
 2.2. Actuacions policials en la recollida de denuncies i en la investigació, el tractament i ajut a les 
víctimes. Els Protocols d’actuació dels Cossos policials.

Assistència

Prova

Producte

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:
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Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades
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