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Presentació

El programa d’activitats formatives per al col·lectiu de metges forenses del Departament de
Justícia per a aquest any 2015 és el resultat de la col·laboració entre el Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.
L’Institut de Medicina Legal de Catalunya, adscrit al Departament de Justícia i dependent de
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, té entre altres funcions la
realització d’activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense i, en
aquest sentit, col·labora en les activitats de formació organitzades pel Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada.
Les activitats programades s’orienten a facilitar els coneixements tècnics necessaris per
desenvolupar la tasca dels metges forenses.
La formació consta de nou cursos de formació continuada en medicina forense destinats a
incidir en les matèries específiques i d’actualitat en la pràctica professional.
Així mateix, oferim la possibilitat de dur a terme cursos d’autoaprenentatge en determinades
eines informàtiques mitjançant l’accés a la nostra pàgina web https://campus.cejfe.cat/.
Finalment, voldria animar-vos a consultar el web del Centre, www.gencat.cat/justicia/cejfe, on
trobareu informació que de ben segur us interessarà.

Josep Xavier Hernández Moreno
Director del Centre
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Normativa general

INSCRIPCIÓ
Sol·licitud d'inscripció
Els metges forenses interessats a dur a terme activitats formatives al Centre d'Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada han de fer la sol·licitud d’inscripció des de l’aplicació web del
CEJFE.
No s'admetrà cap sol·licitud d’inscripció en suport paper.
Termini per sol·licitar la inscripció
Hi ha un sol termini per fer les sol·licituds d’inscripció a les activitats formatives de tot l’any,
des del 12 fins al 21 de gener de 2015.
Confirmació d'admissió als cursos
La sol·licitud d’inscripció a un curs no comporta que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada l'hagi d’admetre automàticament. En cap cas es pot assistir com a oient a un
curs, de manera que només poden participar en cada activitat les persones que hi hagin estat
expressament admeses.
A partir del 2 de febrer de 2015 els metges forenses que hagin sol·licitat la inscripció a
activitats formatives podran consultar a quina o quines han estat admesos a l’apartat ‘La meva
formació’ de l’aplicació web. Es publicarà una notícia a la intranet de l’Administració de justícia
que informarà de la data concreta en què es podrà fer aquesta consulta.
Totes les comunicacions es faran per correu electrònic a l'adreça facilitada per l’alumne en la
sol·licitud d'inscripció.
SELECCIÓ
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada duu a terme la selecció dels sol·licitants.
La selecció es farà a partir dels criteris següents:
- La data d’incorporació al cos: tindran preferència els metges forenses amb més antiguitat.
- L’historial formatiu: nombre d’activitats formatives per a les quals el sol·licitant hagi estat
seleccionat els tres anys anteriors, amb preferència per les demandes de les persones que
hagin fet un nombre inferior d’activitats formatives.
En el procés de selecció es garantirà que cada metge forense pugui fer una activitat com a
mínim i tres com a màxim.
S’ofereixen 25 places de cada curs, de les quals se’n reserven cinc per a metges forenses
interins. D’altra banda, en algunes activitats s’ofereixen places per a determinats professionals
que també col·laboren amb l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.
BAIXES I RENÚNCIES
Si un cop admesos no podeu assistir a l’activitat, ho heu de comunicar a l’adreça
ufaj@gencat.cat, al més aviat possible, per tal de donar-vos de baixa i així deixar lliure la
plaça a un altre sol·licitant.
En compliment de la normativa vigent sobre gestió de cursos, no s’admetran comunicats de
baixa que no s’adrecin directament a la nostra institució. En cas de no informar d’una baixa,
aquest fet es tindrà en compte per a la selecció en posteriors activitats formatives.
Unitat de Formació en l’Àmbit Judicial i Forense
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CERTIFICATS
Els certificats d'assistència s’obtenen quan s'assisteix al nombre d’hores de formació
programades per a cada activitat.
Els certificats es podran descarregar a l’adreça d’Internet https://extranet.cejfe.cat/
NOTIFICACIONS
Atès que totes les comunicacions es faran a l'adreça de correu electrònic facilitada per
l'alumne en la sol·licitud d'inscripció, és imprescindible fer constar l’adreça electrònica
corporativa personal exacta (xxxx@xij.gencat.cat) i no cometre cap error a l'hora de
consignar-la. Si l'adreça és incorrecta, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
no podrà fer la notificació, la qual cosa podrà comportar la pèrdua de l'admissió a l'activitat i,
conseqüentment, la penalització de l’alumne en causar baixa no notificada.
INFORMACIÓ
Per a qualsevol informació relacionada amb les activitats programades, podeu trucar al telèfon
93 207 31 14, extensions 466 i 467, o enviar un missatge a ufaj@gencat.cat.
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CURSOS
VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL EN LESIONS DE L’ESPATLLA
Codi 20/01/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Analitzar els mecanismes que produeixen les lesions de l’espatlla.
Obtenir un diagnòstic precís en aquestes lesions.
Conèixer els tractaments més actuals.
Programa
1. Recordatori de l’anatomia i biomecànica de l’espatlla. Etiologia i mecanismes de
producció de les lesions
2. Clínica de les lesions de l’espatlla i avaluació diagnòstica
3. Diagnòstic diferencial entre ruptura degenerativa i ruptura traumàtica
4. Tipus de tractaments actuals i resultats
Professor
Sergi Sastre Solsona
Especialista sènior en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Hospital Clínic de Barcelona
Coordinadora
Lluïsa Puig Bausili
Cap de Secció de Valoració del Dany Corporal de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
27 de febrer de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars i 5 per a metges forenses interins
Lloc de realització
Institut de Medicina Legal de Catalunya
Certificat
100 % d’assistència
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MOSTREIG HISTOLÒGIC EN PATOLOGIA FORENSE
Codi 20/02/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Identificar les mostres d’òrgans i teixits necessàries segons els tipus d’autòpsia i la patologia
detectada.
Seleccionar les mostres representatives de cada tipus de teixit.
Preparar les mostres per al seu processament i estudi microscòpic.
Programa
Classes teòriques:
1. Presa de mostres, transports i conservació
2. Processament tècnic de les mostres
Classes pràctiques
3. Selecció i preparació de mostres d’òrgans i teixits des de la sala d’autòpsies
4. Preparació i orientació de les mostres per al tallat i processament
Professores
Irene Moysset Agustí
Anatomia patològica. Consorci Sanitari Integral
Maria Alejo Sánchez
Anatomia patològica. Consorci Sanitari Integral
María del Carmen Rebollo Soria
Metgessa forense del Servei de Patologia Forense de l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya
María Ángeles Gallego Álvarez
Metgessa forense del Servei de Patologia Forense de l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya
Coordinador
José Manuel Tortosa López
Cap de la Secció d’Histopatologia de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
27 de març de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars, 5 per a metges forenses interins i 2 per a tècnics en
patologia
Lloc de realització
Institut de Medicina Legal de Catalunya
Certificat
100 % d’assistència
Unitat de Formació en l’Àmbit Judicial i Forense
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ACCIDENTS DE TRÀNSIT I TOXICOLOGIA
Codi 20/03/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Conèixer el procediment policial en relació amb proves i exploracions toxicològiques en
accidents de trànsit.
Aprendre a interpretar els resultats analítics i la influència de l’alcohol i les drogues en la
conducció de vehicles.
Valorar la influència de les noves drogues psicoactives (NPS).
Programa
1. On site. Exploració protocol·litzada policial en el lloc dels fets
2. Confirmació toxicològica al laboratori. Interpretació de resultats: aspectes
farmacològics en la valoració de concentracions d’alcohol i psicofàrmacs que puguin
influir en la conducció de vehicles de motor
3. Casos pràctics de toxicologia i patrons de lesió per accident de trànsit
4. Noves drogues psicoactives (NPS): manifestacions clíniques i dificultats en la valoració
toxicològica forense
Professors
Manuel Haro Ruiz
Guàrdia Urbana. Sotsinspector cap. Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat.
Divisió de Trànsit
Luis Manuel Lorente Ruigómez
Cap del Servei de Laboratori Forense de l’Institut Basc de Medicina Legal
Maria Carmen Rebollo Soria
Metgessa forense del Servei de Patologia Forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Geli Gallego Herruzo
Metgessa forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Teresa Marrón Moya
Cap del Servei de Laboratori Forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Coordinadora
Maria Teresa Marrón Moya
Cap del Servei de Laboratori Forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
24 d’abril de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars, 5 per a metges forenses interins i 5 per al personal
de laboratori
Lloc de realització
Institut de Medicina Legal de Catalunya
Certificat
100 % de l’assistència
Unitat de Formació en l’Àmbit Judicial i Forense
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ACTUALITZACIÓ EN PSIQUIATRIA CLÍNICA I FORENSE
Codi 20/04/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Millorar la pràctica en l’etiopatogènia, el diagnòstic i el tractament en diferents patologies
psiquiàtriques.
Adquirir les eines necessàries per a una millor detecció de la violència en el trastorn mental.
Definir la capacitat funcional per a diferents malalties mentals.
Programa
1. Ansietat, TOC, TP, impulsivitat i compulsivitat
2. Trastorns afectius
3. Esquizofrènia
4. Neurocognició en els trastorns mentals
Professors
José Manuel Menchón Magriñá
Cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge
José Manuel Crespo Blanco
Psiquiatre del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Professor associat
del Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona
Fernando Contreras Fernández
Coordinador de la Unitat d'Esquizofrènia i Altres Psicosis. Hospital Universitari de Bellvitge
Narcís Cardoner Álvarez
Psiquiatre. Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Professor associat de la
Universitat de Barcelona
Coordinadora
Antònia Bertomeu Ruiz
Metgessa forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
15 de maig de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars, 5 per a metges forenses interins i 2 per a psicòlegs
Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Certificat
100 % d’assistència
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AUTÒPSIA EN CASOS ESPECIALS: MORT AMB CONTENCIÓ I ALTRES
Codi 20/05/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Conèixer el protocol i la sistemàtica d’actuació en casos de morts amb contenció.
Distingir els tipus de contenció més habituals i els mecanismes fisiopatològics que poden
desencadenar la mort.
Aprendre tècniques d’autòpsia especials en casos de mort per busseig.
Programa
1. Autòpsia medicolegal en morts amb contenció
2. Contenció mecànica. Aspectes de salut a tenir en compte. Fisiopatologia
3. Protocols i tipus de contenció des del punt de vista policial
4. Mort durant la pràctica de busseig
Professors
Eneko Barberia Marcalain
Subdirector de la Divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Jaume Heredia Quicios
Cap territorial del Servei d’Emergències Mèdiques a Girona
Amadeu Domingo Boyer
Cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos d’Esquadra
Josep Maria Casadesús Valbí
Metge forense de la Divisió de Girona de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Fernando Aguirre Lirón
Cap del Grup d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS)
Coordinadora
Anna Hospital Ribas
Metgessa forense de la Divisió de Girona de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
12 de juny de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars i 5 per a metges forenses interins
Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Certificat
100 % d’assistència
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ANÀLISI DE LA GESTIÓ DE RECLAMACIONS PER MALA PRAXI MÈDICA
Codi 20/06/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Conèixer amb profunditat el model de gestió actual de les reclamacions per mala praxi mèdica
en el nostre àmbit.
Estudiar l’abast de la intervenció del metge forense en casos de reclamació per mala praxi
mèdica.
Entendre el canvi de paradigma de la responsabilitat professional mèdica en la seguretat
clínica.
Programa
1. Model català de gestió de les reclamacions per mala praxi mèdica
2. Aspectes medicolegals de la gestió de les reclamacions per mala praxi mèdica
3. Aspectes jurídics de la gestió de les reclamacions per mala praxi mèdica
4. Casuística d’interès
Professors
Josep Arimany Manso
Director de l’Àrea de Praxi del Servei de Responsabilitat Professional Mèdica del Col·legi de
Metges de Barcelona
Esperanza L. Gómez Durán
Cap de la Unitat de Medicina Legal i Investigació de l’Àrea de Praxi del Servei de
Responsabilitat Professional Mèdica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Umbert Saigí Ullastre
Advocat de l’Àrea de Praxi del Servei de Responsabilitat Professional Mèdica del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona
Coordinador
Carles Martín Fumadó
Subdirector de Barcelona Comarques de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
18 de setembre de 2015
Horari
de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars i 5 per a metges forenses interins
Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Certificat
100 % d’assistència
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MORT SOBTADA DEL LACTANT I NEN
Codi 20/07/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Conèixer les causes més freqüents de mort sobtada en el Servei de Patologia Forense.
Valorar la importància de la recollida de dades a l’hora de fer l’aixecament d’un cadàver.
Fer el diagnòstic diferencial entre la mort natural i violenta davant la presència de la tríada
clàssica.
Programa
1. Mort sobtada i infantil en el Servei de Patologia Forense. Dades estadístiques i proves
de laboratori
2. Situació actual de la mort sobtada infantil. Importància de l’aixecament i classificació
de San Diego. Abordatge multidisciplinari de les morts sobtades
3. Causes més freqüents de la mort sobtada en nonats. Valoració de les dades
antropomètriques post mortem
4. Abordatge neuropatològic de la tríada clàssica (hematoma subdural, hemorràgies
retinianes, lesió neurològica)
Professores
Teresa Marrón Moya
Cap del Servei de Laboratori Forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Georgina Sarquella Brugada
Unitat d’Arítmies. Secció de Cardiologia. Hospital Sant Joan de Déu
Gemma Claret Teruel
Servei d’Urgències. Hospital Sant Joan de Déu
Teresa Sola Martínez
Adjunta del Servei de Neuroangiografia de l’Hospital General de Catalunya
Coordinadora
Maria Ángeles Gallego Álvarez
Metgessa forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
2 d’octubre de 2015
Horari
de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars, 5 per a metges forenses interins i 2 per a tècnics en
patologia
Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Certificat
100 % d’assistència
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DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE PER A METGES FORENSES
Codi 20/08/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Conèixer les lesions traumàtiques de l’aparell locomotor més freqüents i la seva interpretació
radiològica.
Identificar la prova complementària que ens aportarà més informació a l’hora de valorar les
diferents lesions traumàtiques de l’aparell locomotor.
Distingir el vocabulari emprat per descriure les diferents lesions i l’estadi en que es troben, així
com la interpretació dels informes realitzats per metges radiòlegs.
Programa
1. Radiologia bàsica en adults i nens. Lesions traumàtiques de l’aparell locomotor més
freqüents i la seva interpretació radiològica
2. TAC: valoració de lesions traumàtiques de l'aparell locomotor en adults. Diferència
entre lesions cròniques i agudes
3. RM i ECO en lesions traumàtiques agudes versus cròniques de l’aparell locomotor
4. Medicina nuclear en lesions de l’aparell locomotor. Diagnòstic diferencial entre lesions
agudes i cròniques
Professors
Emili J. Inarejos Clemente
Especialista en radiodiagnòstic. Metge adjunt de l’Hospital Sant Joan de Déu
Alberto Solano López
Especialista en radiodiagnòstic. Metge adjunt del Parc Sanitari de l’Hospital del Mar
Romà Vidal Pérez
Metge especialista en radiodiagnòstic (especialitat aparell locomotor). Metge adjunt de
l’Hospital Quirón-Teknon
Xavier Setoain Quinquer
Metge especialista en medicina nuclear de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Coordinadora
Maria Lluïsa Ortega Sánchez
Metgessa forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
23 d’octubre de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars i 5 per a metges forenses interins
Lloc de realització
Institut de Medicina Legal de Catalunya
Certificat
100 % d’assistència
Unitat de Formació en l’Àmbit Judicial i Forense
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ACTUACIÓ DAVANT DE CADÀVERS SENSE IDENTIFICAR
Codi 20/09/01/2015
Destinataris
Metges forenses
Objectius
Conèixer els diferents programes i bases de dades nacionals i internacionals de desapareguts
i cadàvers sense identificar.
Adquirir competències en l’actuació davant un cadàver sense identificar.
Aplicar una actuació multidisciplinària davant un cos no identificat.
Programa
1. Base de dades de persones desaparegudes i restes humanes sense identificar
(BDYRH)
2. Sistemes internacionals de cadàvers no identificats: paper de l’ADN
3. Actuació odontològica en cadàvers no identificats
4. Antropologia forense i bones pràctiques
Professors
Daniel Esteban Sagués
Caporal de l’Àrea Central d’Investigació de Persones de la Divisió d’Investigació Criminal de
Mossos d’Esquadra
Antonio Alonso Alonso
Facultatiu del Servei de Biologia de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de
Madrid. Secretari de la Comissió Nacional per a l’Ús Forense de l’ADN
Anna Hospital Ribas
Metgessa forense de la Divisió de Girona de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Joan Ignasi Galtés Vicente
Metge forense de la Divisió de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya
Coordinador
Eneko Barberia Marcalain
Subdirector de la Divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
Calendari
13 de novembre de 2015
Horari
De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
Places
20 places per a metges forenses titulars, 5 per a metges forenses interins i 2 per a tècnics en
patologia
Lloc de realització
Institut de Medicina Legal de Catalunya
Certificat
100 % d’assistència
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