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Breu contingut:

Des d'una perspectiva teòrica aquesta assignatura estudia el sistema penitenciari
espanyol des d'una perspectiva crítica, analitzant la crisi de la pena privativa de
llibertat i les seves alternatives. Des d'una vessant pràctica, es treballen les
estratègies de defensa dels interessos dels interns i la diversa tipologia d'escrits
processals en que aquesta es reflecteix, i es fa especial incidència en la
rellevància del compromís ètic de l'advocat en l'àmbit penitenciari.   

Presentació:

Objectius:
Contextualitzar el sistema penitenciari en el marc del sistema penal.
Comprendre la crisi actual i les alternatives de la pena privativa de llibertat, en el
marc de la seva evolució històrica.
Identificar els principis generals que informen la legislació penitenciària.
Conèixer l'organització general del règim penitenciari.
Identificar altres formes de compliment de la pena.
Conèixer el concepte i règim de les mesures de seguretat, en el sistema penal i
penitenciari.
Definir i argumentar estratègies de defensa dels interessos jurídics dels interns.
Redactar els escrits processals de defensa dels interessos jurídics dels interns.
Prendre consciència de la importància del compromís ètic de l'advocat en l'àmbit
penitenciari.
Valorar i prendre consciència de la importància de la qualitat en l'exercici de la
professió.

Temari:

TEMARI


PRIMERA  PART: 

Tema 1: La pena com a nucli del Dret Penal.- Les teories de la pena com a
teories del Dret Penal: a) retribucionisme; b) prevenció general; c) prevenció
especial; d) correccionalisme i dret protector; e) teories mixtes; f) perspectives
actuals de la teoria de la pena.- El sistema de reaccions penals al Codi penal
espanyol: les penes i les mesures de seguretat.- L'abolició de la pena de mort i
les penes corporals.


 
SEGONA PART: 

Tema 2: El Dret penitenciari.- Evolució històrica de la privació de llibertat.- La crisi de
la presó.- Alternatives a la presó.- Concepte i naturalesa del Dret penitenciari.-
Evolució de la legislació penitenciària.- Sistemes penitenciaris.- La Llei Orgànica
General Penitenciària 1/1979, de 26 de setembre, i el Reglament Penitenciari de



1996.- Els principis rectors.- Els principis generals.- Els drets i els deures dels
interns.- Els establiments penitenciaris: classificació.

Tema 3: L'organització general del règim penitenciari.- La relació
jurídicopenitenciària.- El treball penitenciari.- L'assistència sanitària.- L'assistència
religiosa i educativa.- Permisos, comunicacions i queixes.

Tema 4: El règim disciplinari.-  Sancions i recompenses.- Procediment per a la
imposició de sancions.

Tema 5: El tractament penitenciari.- L'orientació de les penes privatives de
llibertat a la reeducació i la reinserció social.- Principis.- Els equips d'observació i
tractament.- El sistema de progressió en graus.

Tema 6: La liquidació de la pena.- Els beneficis penitenciaris en l'execució de les
penes imposades de conformitat amb l'anterior Codi penal: les redempcions pel
treball. Altres redempcions extraordinàries.- Els beneficis penitenciaris en
l'execució de les penes imposades conforme a la legislació vigent: l'absència de
redempcions. La petició d'indult per part de la penitenciaria.- La posada en
llibertat.- La llibertat condicional.- La llibertat definitiva.- L'assistència post-
penitenciària.

Tema 7: El jutge de vigilància penitenciària.- Organització judicial i jutge de vigilància
penitenciària.- Funcions i competències.- Sistema de recursos.- Valoració
políticocriminal: jutge de vigilància penitenciària vs. jutge d'execució penal.



TERCERA PART: 

Tema 8: Altres formes de compliment de la pena.- La suspensió de l'execució:
règim general de la suspensió de l'execució.- Discrecionalitat judicial i suspensió de
l'execució.- Condicions per a la suspensió de l'execució.- Termini de la suspensió.- La
suspensió extraordinària pels toxicòmans.

Tema 9: Altres formes de compliment de la pena (cont.). La substitució de les
penes privatives de llibertat.- Fonament políticocriminal de la substitució.- Penes
que poden ser substituïdes.- Criteris legals per a la substitució.- Règim
excepcional de la substitució.- Efectes del trencament de condemna.- Règim
específic de suspensió i substitució per estrangers.

Tema 10: Les mesures de seguretat.- Concepte i fonament.- La perillositat
criminal vs. la perillositat social - Diferències entre mesures i penes.- La
inimputabilitat com a pressupòsit de la mesura de seguretat.- Classes de mesures
de seguretat: mesures de seguretat privatives de llibertat. Mesures de seguretat
no privatives de llibertat.

Tema 11: Mesures de seguretat privatives de llibertat.- Règim general.- Classes:
Internament en centre psiquiàtric.- Internament en centre de deshabituació.-
Internament en centre educatiu especial.- Aplicació de les mesures de seguretat
privatives de llibertat.

Tema 12: Mesures de seguretat no privatives de llibertat.- Règim general.-
Classes: Prohibició d'estada i residència en determinats llocs.- Privació del dret de



conduir.- Privació de la llicència o permís d'armes.- Inhabilitació professional.- Les
regles de conducta de l'article 105 CP.

Forma d'avaluació:

L'examen constarà d'un test de vint preguntes i de dues preguntes escrites.
L'última correspondrà al material treballat a les classes pràctiques i podrà ser
alliberada mitjançant l'assistència i participació a les classes pràctiques, a més de la
valoració de tres de les pràctiques que es lliuraran per escrit. Per a la resolució del
cas pràctic el dia de l'examen s'aconsella dur el Codi penal i la legislació
penitenciària. 
Per tal de poder comptar la nota de pràctiques, caldrà haver superat la part teòrica
de l'examen.
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Observacions:

La metodologia docent escollida es basa en la combinació de classes teòriques
presencials amb activitats pròpies de l'aprenentatge actiu.

L'atenció personalitzada de l'alumne podrà fer-se de forma presencial, d'acord amb
els horaris publicats a l'inici del segon quadrimestre, i de forma electrònica a
l'adreça: maria.marques@urv.net


