
             
        

 
CURS D’ESPECIALITZACIÓ LLETRADA EN 

DRET PENITENCIARI 

 
 

OBJECTIU 

 

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant 
teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.  
 
El curs dura 26 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues hores cadascuna, de 6 hores 
de pràctiques de dos ó tres sessions i 2 hores de prova avaluadora.  
 
 
 

 
LLOC 

 
 PRESENCIAL des de les seus dels Col·legis d’Advocats de:  
 
Figueres 
Carrer Llers núm. 13, 1r 
17600 Figueres  
Tel. 972 513 468 
 
Granollers 
Carrer Llevant núm. 2 
08400 Granollers 
Tel. 938 792 603 
 
Es retransmetrà per : 

 
 VIDEOCONFERÈNCIA en directe a les altres seus dels col·legis 

d’advocats que així ho sol·licitin. 



 
 VIDEOSTREAMING/INTERNET. En  directe i/o diferit des del propi 

ordinador. 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Sessions teòriques:  Dimarts i Dijous 
 
04/10/16: De 15:00h a 17:00h 
06/10/16: De 15:00h a 17:00h 
11/10/16: De 15:00h a 17:00h 
13/10/16: De 15:00h a 17:00h 
18/10/16: De 15:00h a 17:00h  
20/10/16: De 15:00h a 17:00h 
25/10/16: De 15:00h a 17:00h 
27/10/16: De 15:00h a 17:00h 
03/11/16: De 15:00h a 17:00h 
 
Sessions pràctiques:  
 
Dins del període que va des del 04 de novembre fins al 01 de desembre. 
Pendent de programació. 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Sessió 1. Dimarts 4 d’octubre de 2016. ICA Granollers 
Horari de 15.00h a 17.00 hores 

 
 
Inauguració Curs:  
 
Excm. Sr. Josep Medina Padial 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers. 
 
Sr. Amand Calderó i Montfort 
Director General de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 
 

 Mesures d’execució penal i penitenciàries. Mesures alternatives 
a la presó. 

 
Ponent, Sra. Pilar Heras i Trias 
Direcció general d’execució penal a la comunitat i de justícia juvenil. 
 
 



 
Sessió 2. Dijous 6 d’octubre de 2016. ICA Figueres 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

 Els establiments penitenciaris: tipus (preventius, règim obert, 
tancat, juvenils, unitats psiquiàtriques) i l’organització 
penitenciària. Nocions introductòries: Dret penitenciari, fonts 
del dret penitenciari. 

 
Ponent, Sra. Concepció Buendía Gómez 
Jurista i criminòloga del Centre Penitenciari “Puig de les Bases” de 
Figueres. 
 

 
Sessió 3. Dimarts 11 d’octubre de 2016. ICA Granollers 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

 Control jurisdiccional: El jutge de vigilància penitenciària 
(naturalesa, competència i funcions, procediments i recursos). 

  
Ponent, Il·lma. Sra. Carme Guil Román 
Magistrada de la Secció 21 de l’Audiència Provincial de Barcelona amb 
competència no exclusiva en Vigilància Penitenciaria. 
 
 

 
Sessió 4. Dijous 13 d’octubre de 2016. ICA Granollers 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

 Qüestions pràctiques: Règim disciplinari i treballs en els Centres 
Penitenciaris. 

 
Ponent, Sr. Joan Martínez García 
Advocat i membre de la Comissió de Drets Humans del Consell de 
l’Advocacia Catalana. 
 

 
Sessió 5. Dimarts 18 d’octubre de 2016. ICA Granollers 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

 Classificació penitenciària: Graus. Classificació inicial en tercer 
grau. Període de seguretat. Primer grau. 

 



Ponent, Sr. Joan Francesc Galeano Aunión. 
Jurista del CP Quatre Camins i  e-moderador de la comunitat de pràctica 
de juristes de CP 
 

 
Sessió 6. Dijous 20 d’octubre de 2016. ICA Granollers 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

 El tractament penitenciari: concepte i fins, permisos de sortida, 
beneficis penitenciaris, liquidació de condemna. 

 
Ponent, Sra. Alexandra Cat. 
Advocada 
 

 
Sessió 7. Dimarts 25 d’octubre de 2016 ICA Granollers 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

 Els recursos contra les resolucions administratives. El dret de 
petició. 

 
Ponent, Il·lm. Sr. Albert Conesa i Bausà 
Advocat i Secretari Tècnic del Consell de l’Advocacia Catalana 
 

 
Sessió 8. Dijous 27 d’octubre de 2016. ICA Figueres 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

Problemàtica dels presos estrangers: l’expulsió penal i 
administrativa, llibertat condicional al país d’origen,... 

 
Ponent, Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres i President de la 
Comissió d’Estrangeria del Consell de l’Advocacia Catalana. 
 

 
Sessió 9. Dijous 3 de novembre de 2016. ICA Granollers 

Horari de 15.00h a 17.00 hores 
 

- L’execució en el medi comunitari: El regim obert, especial 
referència al compliment sota control telemàtic. Formes 
especials i mixtes d’execució: unitats dependents, compliment 
en unitats extrapenitenciaries, l’art. 100.2 del RP. La llibertat 



condicional: particularitats i modalitats d’accés, especial 
referència a l’art 91.2 del Codi Penal. El llicenciament definitiu. 

 
Ponent, Sra. Raquel Robalo 

Jurista i Treballadora Social del Servei de Medi Obert i Serveis Socials  
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. 
 
 

 
SESSIONS 
PRÀCTIQUES 
OBLIGATÒRIES 

 
Objectiu: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i 
activitats formatives en base a casos pràctics. 
Ponent: a determinar. 
Dates: a determinar. 
Horari: a determinar. 
 
Entre el 04 de novembre de 2016 i el 01 de desembre de 2016, es 
programaran les 6 hores de pràctiques obligatòries, l’organització de les 
sessions anirà en funció de les disponibilitats de cada col·legi i dels 
alumnes. (Se us informarà al llarg del curs.) 
 
Aquestes sessions només s’oferiran en format PRESENCIAL en  els 
diferents col·legis d’advocats de Catalunya que reuneixin un mínim de 10 
alumnes, i caldrà assistir OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de 
pràctiques per poder demanar el certificat habilitador. 
 
 

 
PROVA 
OBLIGATÒRIA 
 

 

 
Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en  els diferents Col·legis d’Advocats 
de Catalunya, es portarà a terme el divendres 2 de desembre de 2016, 
de les 13:00h a les 15:00h. (El CICAC es reserva el dret de modificar la 
data de la prova final en cas que ho considerés convenient) 
  
Consistirà en una prova tipus test en base al plantejament d’un supòsit 
pràctic. 
 
La durada màxima serà de dues hores. 
 

 
CERTIFICAT 

 
Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin: 
 

- Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: 
presencial/videoconferència/videostreaming. 

- Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al Col·legi 



d’Advocats corresponent. 

- Superat la prova final obligatòria. 
 
Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat 
d’Internet (videostreaming) i no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls 
lliurarà un certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció. 
 
 
QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ PER PART DEL 

CICAC. 
HABILITA L’ACCÉS AL TO DE PENITENCIARI EN AQUELLS COL·LEGIS QUE 

AIXÍ HO HAGIN ACORDAT. 
 

 
PREUS 

 

 Presencial col·legiats CICAC: 110€ 

 Videoconferència/streaming col·legiats CICAC:  110€ 

 Altres: 160€ 
 

 
INSCRIPCIONS 

 
Per inscripcions cal dirigir-se al vostre col·legi d’advocats o a la mateixa 
pàgina web del CICAC (www.cicac.cat)  
 
Un cop iniciat el curs no és possible la devolució de l’import de la 
inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el 
programa de l’acció formativa.  
 
LA DATA LÍMIT PER MATRICULAR-SE AL CURS ÉS: 3/10/2016 
 

 

 
FORMA DE 
PAGAMENT 

 
Transferència bancària al número  de compte CICAC: 3191-0500-04-
4591375128 
 
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic 
(formacio@cicac.cat). 
 

 

 
AVÍS 

 
Us informem que no es podrà dur a terme les pràctiques obligatòries 
i/o prova obligatòria amb posterioritat a la data fixada en el programa. 
Es podrà visualitzar la totalitat del curs sense la possibilitat d’obtenir 
cap tipus de Certificat.  
 

 

http://www.cicac.cat/


 


