
             
         

 
 

 
SESSIÓ INDIVIDUAL DE DATA 3 DE 

NOVEMBRE DE 2016. 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'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). 
 
 



 
PROGRAMA 

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 
  

 
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 
 

 

 
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). 

 
 


