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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET PENITENCIARI

Codi 101832

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Dr. Ramón García Albero

Departament/s Dret Públic

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Anglès 0.0 
Català 20.0 
Castellà 80.0

Horari de tutoria/lloc Daniel Ibars Velasco Consultar horaris de tutoria 
Ramon Garcia Albero Dilluns, de 17.00 a 19.00
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Daniel Ibars Velasco 
Ramon Garcia Albero

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura constitueix un complement indispensable per a qui aspiri a tenir una formació integral com penalista.
És bo tenir ben assentats, doncs, els coneixements de Dret penal I.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències específiques de la titulació

Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos, i
dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions

Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica
jurídica

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat d'iniciativa, creativitat i lideratge (C. Sistèmica)

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1. - INTRODUCCIÓ. Sistema de sancions penals i execució penal. Concepte, naturalesa i principis del Dret
d'execució de penes i mesures de seguretat

TEMA 2. - L'EXECUCIÓ DE LA PENA DE PRESÓ (I). Evolució històrica. Sistemes de compliment de la pena de
presó. Els principis de la Llei orgànica general penitenciària. La relació jurídic-penitenciària. Els establiments
penitenciaris

TEMA 3. - L'EXECUCIÓ DE LA PENA DE PRESÓ (II). Règim penitenciari. Establiments penitenciaris. Estatut
jurídic de l'intern: drets i deures. El règim disciplinari a la presó. Mesures de seguretat i vigilància

TEMA 4. - L'EXECUCIÓ DE LA PENA DE PRESÓ (III) TRACTAMENT PENITENCIARI I excarceració. El sistema
d'individualització científica. Relació entre classificació i règim. Refosa de condemnes i acumulació jurídica. El
tercer grau penitenciari i el compliment de la pena en semillibertat. La llibertat condicional. Liquidació de condemna
i llicenciament definitiu.

TEMA 5. - CONTROL JURISDICCIONAL DE L'EXECUCIÓ PENITENCIÀRIA. El jutge de vigilància penitenciària.
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Atribucions i funcions específiques. Recursos contra les decisions dels jutges de vigilància.

TEMA 6. - EXECUCIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A LA PRESÓ I ALTRES PENES. El problema de les
penes curtes de presó. Aspectes de política-criminal i perspectiva de futur. Formes substitutives de l'execució de
les penes privatives de llibertat.

TEMA 7. - EXECUCIÓ DE MESURES DE SEGURETAT. Classes i contingut de les mesures. Penes privatives i
no privatives de llibertat. Execució en cas de concurrència de penes i mesures: el sistema vicarial.

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals.

Casos pràctics.

Taules de debat.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

TEMA 1. -  Segona i tercera setmana de febrer.

TEMA 2. - Quarta setmana de febrer i primera de març

TEMA 3. - . Segona i tercera setmana de març

TEMA 4. - Quarta setmana de març i primera d'abril.

TEMA 5. - Segona setmana d'abril.

TEMA 6. - Tercera i quarta setmana d`abril. Primera de maig.

TEMA 7. - Segona i tercera setmana de maig.

Sistema d'avaluació

L'avaluació es farà mitjançant dos proves parcials (test i cas pràctic), d'un valor del 40% del total de l'assignatura.
La resta 20% correspon a la qualificació obtinguda en els casos pràctics i activitats que es proposin.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Tamarit-Garcia Albero-et. alt. "Curso de Derecho Penitenciario", Tirant lo Blanch, Valencia 2005

Es recomanaran, si és el cas, lectures específiques per cada tema en les sessions presencials.
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