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Com va començar?
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Cronologia

Any 1985: Signatura dels acords de Schengen definint la lliure circulacilliure circulaci óó de         
persones i béns. 

Any 1990: Signatura del Conveni d’aplicació dels acords de Sch engen 
(CAAS). 

Any 1994: Instrument de ratificació del CAAS per part d’Espany a (delimitació
cossos competents Schengen: CNP, GC, VA).

Any 1996: Acord de creació de les « comissaries conjuntes » entre  Espanya i 
França.

Any 1998 : Signatura del Tractat de Blois, el qual preveu en l ’article 4 la    
implantació de Centres de Cooperació Policial i Duane ra (CCPD) 
on hi havia les « comissaries conjuntes ».

Any 2005: Tractat de Prüm entre Bèlgica, Alemanya, Espanya, F rança, 
Luxemburg, Països Baixos i Àustria per lluitar cont ra el 
terrorisme, la criminalitat transfronterera i la im migració il·legal.

Any 2007: Declaració del Ministerio de Interior declarant la P G-ME servei  
competent per la part espanyola, en l’àmbit de les seves competències.



Quina és la base legal? 
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Els acords bilaterals (Base Schengen)

ART. 39.4 (CAAS) : a les regions frontereres, la cooperació policial  
es pot regular per     acords entre els ministres 
competents de les parts contractants.

ART. 39.5 (CAAS) : no serà obstacle pels acords bilaterals més complert s, 
presents i futurs , entre parts contractants que tinguin un 
frontera comuna. Les parts contractants s’informara n   
mútuament sobre aquests acords. 

Els acords són només bilaterals (entre els països f ronterers que el tenen 
signat). Aquests acords s’aplicaran de forma partic ular en els àmbits de:

ART. 39 (CAAS): assistència per prevenció i investigació de fets puni bles.

ART. 46 (CAAS): comunicació espontània per ajudar a reprimir futures  
infraccions,  prevenció d’infraccions o prevenció
d’amenaces per l’ordre i seguretat públiques.
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Acords bilaterals (Tractats de Blois i Evora)

Acords bilaterals dAcords bilaterals d ’’EspanyaEspanya

FranFran çça a Blois, 7 de juliol de 1998Blois, 7 de juliol de 1998
PortugalPortugal ÉÉvora, 19 de novembre de 2005vora, 19 de novembre de 2005
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Acords bilaterals de França

ItItààlialia ChambChamb ééry,ry, 3 d3 d’’octubre de 1997                         octubre de 1997                         
AlemanyaAlemanya Mondorf,Mondorf, 9 d9 d’’octubre de 1997octubre de 1997
SuSuïïssassa Berna,                           11 de maig de 1998Berna,                           11 de maig de 1998
Espanya Espanya Blois,                              7 de juliol de 1998         Blois,                              7 de juliol de 1998         
BBèèlgicalgica Tournai,                                5 de marTournai,                                5 de mar çç 2001                         2001                         
LuxemburgLuxemburg Vila de Luxemburg,  15 dVila de Luxemburg,  15 d ’’octubre de 2001octubre de 2001



Els acords bilaterals d’Espanya i França
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HENDAIA

SOMPORT-
CANFRANC-URDOS

MELLES-PONT-DU-ROY

EL PERTÚS-LA JONQUERA

KHEL

LUXEMBURGTOURNAI

VINTIMILLE

MODANE

GINEBRA-
COINTRAIN



Quins serveis en formen part ?
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Estructura CCPD PERTUS

- Cos Nacional de policia  

- Coordinador espanyol           - Guàrdia Civil  

- Vigilància Duanera    

- Mossos d’Esquadra  

- Policia Judicial
- Securité Publique

- Police Nationale        - PAF (Policia de Fronteres)

-Coordinador francès - Gendarmerie Nationale 

- Douanes 
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Què es fa en un CCPD ?
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Finalitats d’un CCPD

La recollida  La recollida  -- Intercanvi dIntercanvi d ’’ informaciinformaci óó
Encarregats de la recollida, l’anàlisi, l’intercanv i i la difusió de 

qualsevol informació útil per a la cooperació transfr onterera en matèria 
policial i duanera, i en particular per: 

- lluitar contra:   a) delinqüència transfronterera
b) immigració irregular
c) els tràfics il.lícits

- i prevenir:
d) les amenaces contra l’ordre públic

•Respecte a les disposicions nacionals, comunitàries  i internacionals 
pertinents en matèria de protecció de dades, així com  les del Conveni 
d’Aplicació (CAAS).

•Cal utilitzar i informar les vies centrals de coope ració judicial o policial 
internacional en els casos que sigui necessari. 
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Finalitats d’un CCPD

La coordinaciLa coordinaci óó dd’’accions de cooperaciaccions de cooperaci óó entre ambdentre ambd óós estatss estats
a) Coordinació de mesures conjuntes de vigilància a la zona fronterera

b) Enfortiment de la cooperació entre les autoritats  i els serveis de policia 

Ajuda a la preparaciAjuda a la preparaci óó i suport de les vigili suport de les vigil ààncies i persecucions ncies i persecucions 

- Les vigilàncies (Art. 40 CAAS) conegudes com obser vacions 
transfrontereres ordinàries (OTO) o urgents (OTU).

- Les persecucions (Art. 41 CAAS) « en calent ».

ReadmissiReadmissi óó dd’’estrangers en situaciestrangers en situaci óó irregularirregular
- Tasca exclusiva dels cossos competents de cada Esta t (CNP i PAF)
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Què ens demanen?
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Tipologia de consultes habituals

- Antecedents policials i duaners

- Permisos de conduir i/o titularitat de vehicles

- Comprovació d’adreces

- Titularitat de telèfons (llistes públiques)

- Verificació de documents (comprovació autenticitat de  dades)

- Intercanvi de ressenyes fotogràfiques i decadactila rs

- Intercanvi de dades administratives (propietats, em preses)

- Comprovació de la situació administrativa de persones  (PAF, CNP)

Altres: 

- Facilitar informació sobre assenyalaments vigents.

- Intercanvi d’informació en relació a un atestat. 
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Quins són els requisits legals ?
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Requisits legals de les peticions

� Art. 39.1 CAAS:

- Autoritzades pel Dret Nacional

- Dins el límit de les competències dels serveis impl icats; si el servei a 
qui es demana una petició no és el competent haurà de  trametre la 
petició al servei competent.

- No  reservades a les autoritats judicials

- No impliquin aplicació de mesures coercitives per a la seva execució.
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Quin ús es pot fer de la informació ?

- Es tracta d’una informació d’ús policial (prevenció,  investigació) i per la 
finalitat que s’ha demanat la informació (penal, adm inistrativa), i no per 
cap altra.

- En poden tenir coneixement només les persones autor itzades: autoritats 
judicials (jutges i fiscals), serveis de policia i autoritats administratives en 
el marc de les seves competències.

- Només es pot aportar com a prova en un procediment quan les autoritats 
judicials (jutges o fiscals) del país d’on surt la informació així ho 
autoritzin (Art 39.2 . CAAS).

- En la majoria d’ocasions servirà per fer avançar les  gestions policials o 
les investigacions i s’estaran aportant indicis i n o proves.
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Què cal vetllar? 

- Comunicació: als organismes centrals de cooperació internacional 
(SIRENE, INTERPOL, EUROPOL) d’allò que depassa la v ia CCPD.
Auxili judicial internacional, Crim organitzat inte rnacional,     

Terrorisme,  contra la Seguretat de l’Estat.

- Canal: si ja existeix un assenyalament vigent internaciona l 
(SIRENE/INTERPOL) seguir els tràmits que marqui i d onar resposta 
per aquella via. El CCPD té només un paper complemen tàri en aquest 
cas.

- Evitar duplicitats: Si resposta no arriba per canals centrals, reclamar  
altre cop per la mateixa via i en darrer terme dava nt una urgència o un 
excés de demora es pot utilitzar la via CCPD.
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Bones pràctiques

Directrius de la UE sobre bones pràctiques dels Cen tres de Cooperació
Policial i Duanera. Consell de la Unió Europea_15 ab ril 2011.

Detallen:

Creació /  Funcionament  / Avaluació

Amb els models d’acords de cooperació, reglament in tern, informe anual i 
qüestionari d’avaluació
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Legislació

• Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen (CAAS) (1 9 de juny 1990).Especial referència 
als articles 39 i 46 (cooperació policial) i posteri ors modificacions.

• Conveni de cooperació policial transfronterera en ma tèria policial i duanera entre el Regne 
d’Espanya i la República Francesa, fet a Blois el 7  de juliol de 1998.

• Reglament d’organització i funcionament dels centres  de cooperació policial i duanera 
hispano-francesos, publicat el 20 de desembre de 20 04.

• Tractat de Prüm, relatiu a l’aprofundiment de la co operació transfronterera, en particular en 
la lluita contra el terrorisme, la delinqüència tra nsfronterera i la migració il.legal, de 27 
maig de 2005.

• Decisió marc 2006/960/JAI, de 18 de desembre de 2006 , sobre la simplificació de 
l’intercanvi d’informació i intel.ligència entre els  serveis de seguretat dels EM de la UE.

• Resolució de 27 de setembre de 2007 de la Secretaria  General Tècnica per la qual es 
disposa la publicació de la declaració elaborada pel Ministeri de l’Interior en compliment de 
l’article 1 del Conveni de Blois, segons la qual, e l Cos de la Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra constitueix, en l’àmbit de les se ves competències, servei competent 
per la Part espanyola per a l’execució i aplicació de l Conveni.
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Moltes gràcies per la vostra atenció
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