
             
         

 
 

 
CURS DE DRET PROCESSAL PENAL 

REPERCUSSIÓ DE LES REFORMES DE LA LLEI 
D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL INTRODUÏDES 

DURANT L’ANY 2015 EN RELACIÓ A LES 
DIVERSES FASES DELS PROCESSOS PENALS  

 
 

PRESENTACIÓ 
 

 
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix a partir del proper dia 6 d’octubre fins al 24 
de novembre de 2016,  els dijous de 18.30h a 20.30h el Curs de Dret Processal Penal. 
Repercussió de les reformes de la Llei d’Enjudiciament Criminal introduïdes durant l’any 
2015 en relació a les diverses fases dels processos penals.    
 
Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total 
d’hores lectives. En el cas de seguir el curs per videostreaming (des del vostre PC) o no 
haver arribat al 80% de l’assistència, per obtenir el certificat s’haurà de superar una prova 
obligatòria presencial; properament s’informarà del contingut i data en què es durà a 
terme. Els alumnes tindran accés a la documentació que es faciliti del curs i a la gravació 
de les sessions a través de la web de formació del Consell de l’Advoca-cia Catalana. 
 
 



Cadascuna de les ponències versarà fonamentalment sobre les reformes introduïdes per 
la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març de modificació del Codi Penal; per la Llei 4/2015, de 
27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte; per la Llei orgànica 13/2015, de 5 
d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a l’enfortiment de les 
garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica; i per la Llei 
41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal per a 
l’agilització de la justícia penal i l’enfortiment de les garanties processals. 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 
 

Dijous, 6 d’octubre de 2016 
 

I. Finalitat i objecte de la Instrucció penal a través de les novetats 
introduïdes per les modificacions de la Llei d’enjudiciament criminal 
introduïdes en l'any 2015. Terminis màxims de la instrucció, requisits i 
repercussions. Extensió del dret de defensa de l'investigat. L'estatut de la 
víctima del delicte. Mesures d'investigació tecnològica: requisits i 
particularitats de la seva execució. 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Jorge Sánchez Parellada  
Magistrat Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Lleida 

 

 

 
 

Dijous, 13 d’octubre de 2016 
 
I. Novetats introduïdes en la fase intermèdia de la instrucció penal. 
Qüestions processals pràctiques. Les modificacions introduïdes en el 
procediment per al judici sobre delictes lleus: de la falta a delicte lleu, 
despenalització de certs tipus penals. El nou procés per acceptació de 
decret: particularitats de la seva aplicació. De la intervenció de tercers 
afectats pel comís i del procediment de decomís autònom. 
 
Ponent, Il·lm. Sr.  Jorge Sánchez Parellada 
Magistrat Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Lleida 

 
 
 
 



 
 
 

Dijous, 20 d’octubre de 2016 
 
I. Les reformes introduïdes en l'any 2015 en el Codi Penal i en la Llei 
d'enjudiciament criminal en matèria de Violència sobre la Dona. Reforma 
de la Llei orgànica del poder judicial que afecta la Jurisdicció i 
Competència dels Jutjats de Violència sobre la Dona. Delimitació de la 
competència del Jutjat de Violència sobre la Dona amb els jutjats de 
família. 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Adrián Goñi Guembe 
Magistrat Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Reus 
 
 
 

Dijous, 27 d’octubre de 2016 
 
I. L'impacte de la reforma de la Llei d'enjudiciament criminal en matèria 
de l'estatut de la víctima en l'àmbit de la Violència de Gènere. L'Ordre 
Europea de Protecció. Novetats en el procediment davant el Jutjat de 
Violència de Gènere i en l'àmbit de les mesures de protecció que poden 
ser acordades. 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Adrián Goñi Guembe 
Magistrat Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Reus 
 
 
 

Dijous, 03 de novembre de 2016 
 
I. L'execució penal del Codi Penal de 1995 prèvia a l'entrada en vigor de 
la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març. Crítiques al sistema. El canvi de 
paradigma, exposició de motius de la qual 1/2015. La suspensió de la 
pena com a criteri d'execució (classes de suspensió, ter-mini de la 
suspensió, aspectes processals, revocació, remissió definitiva de la pena). 
Problemes pràctics de la reforma (problemes de dret intertemporal, 
retroactivitat del sistema, la intervenció del penat i l'advocat en 
l'execució). 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Ignacio Echeverría Albacar 
Magistrat Jutge del Jutjat Penal núm. 2 de Tarragona 



 
 

Dijous, 10 de novembre de 2016 
 
I. L'advocat enfront de les reformes de la Llei d'enjudiciament criminal. 
L'exercici del dret de defensa front al desafiament del legislador. Anàlisi 
de les reformes. Noves condicions Nous mitjans de prova? 
 
Ponent, Dr. Daniel Ibars Velasco  
Advocat del Col·legi de l’Advocacia de Lleida i Doctor en Dret penal per la 
Universitat de Lleida. Professor associat de Dret penal de la UdL. 
 

 
 
 

Dijous, 17 de novembre de 2016 
 
I. La cancel·lació d'antecedents penals. La responsabilitat personal 
subsidiària de l'article 53 del codi penal. Penes pecuniàries i treballs en 
beneficis de la comunitat (modificació de la quota, substitució de la pena 
un cop iniciada la seva execució, consentiment anticipat, in-compliment 
dels treballs i els jutjats de vigilància penitenciària, conseqüències 
pràctiques i article 53 del Codi Penal). Les penes i mesures cautelars que 
suposin deures al penat (imposició i problemàtica amb l'administració 
penitenciària, execució i compensació). Llibertat vigilada. Mesures de 
seguretat (classes, concurrència, execució). Prescripció de penes. 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Ignacio Echeverría Albacar 
Magistrat Jutge del Jutjat Penal núm. 2 de Tarragona 
 
 
 

Dijous, 24 de novembre de 2016 
 
I. La prova i el dret de defensa. La presència de l'advocat a comissaria i 
en seu judicial. El dret de defensa davant les intrusions de la Llei. Casos 
pràctics. 
 
Ponent, Dr. Daniel Ibars Velasco  
Advocat del Col·legi de l’Advocacia de Lleida i Doctor en Dret penal per la 
Universitat de Lleida. Professor associat de Dret penal de la UdL 
 



 
LLOC  

 
· Presencial a la Seu del Col·legi d’Advocats de Lleida 
Pl. De Sant Joan 6-8, 1a planta 
25007 Lleida  
Tel. 973 238 007  
 
 · Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des 
del propi ordinador. 

 
PREUS 
 

 

 
Col·legiats exercent ICA Lleida i alumnes Màster Advocacia UdL: 100 € 
Col·legiats no exercent ICA Lleida: 110 € 
Videoconferència/streaming col·legiats CICAC: 130 € 
Altres: 140 € 
Inscripció per sessions: 18/sessió 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Tots els dijous del 6 d’octubre de 2016 al 24 de novembre de 2016.   
Hora: De 18.30 a 20.30 hores 

 

 
FORMA 
PAGAMENT DEL 
CICAC 

 
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). 

 


