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Temari específic de les proves selectives per prove ir places de l'àmbit funcional 
d'execució penal de l'escala superior d'administrac ió general del cos superior 
d'administració que requereixen disposar de la titu lació de dret (Grup A subgrup 
A1) 

1. Dret processal i penal 

Tema 1. Sistemes processals penals: sistema acusatori, inquisitiu i mixt.  El sistema 
processal espanyol.  Principis informadors del procés penal.  Extensió i límits de la 
jurisdicció penal.  Competència objectiva.  Competència funcional.  Competència 
territorial.  Les parts del procés penal. 

Tema 2. Fases del procés penal.  Iniciació: la denúncia, la querella i altres formes 
d’incoació del judici penal. La instrucció.  L’anomenada fase intermèdia del procés 
penal.  El judici oral. 

Tema 3. Les mesures cautelars en el procés penal.  Especial referència a les 
restrictives de la llibertat. La llibertat provisional. El procediment d’habeas corpus. 

Tema 4. Els procediments penals: El procediment per delictes lleus. El procediment 
d’enjudiciament ràpid de determinats delictes. El procediment abreujat. El procés per 
acceptació de decret. El procediment de decomís autònom. El procediment ordinari: 
estructura bàsica. El procediment davant el tribunal del jurat.   

Tema 5. La sentència.  Estructura i contingut.  La cosa jutjada penal i els seus límits.  
Els recursos en el procés penal.  El recurs de reforma.  El recurs de súplica.  El recurs 
de queixa.  El recurs d’apel·lació.  El recurs de cassació.  El recurs de revisió.  El 
recurs d’anul·lació.  El recurs d’empara.  Execució de la sentència: jutjats i tribunals 
sentenciadors, jutjats de vigilància penitenciària i Administració penitenciària. El 
Tribunal Europeu de Drets Humans: eficàcia de les seves sentències. 

Tema 6. La pena: concepte, classes i finalitats. Les penes privatives de drets. Les 
penes privatives de llibertat: la pena de presó permanent revisable; la pena de presó; 
la pena de localització permanent; la responsabilitat personal subsidiària per 
impagament de multes. La pena de multa. Les penes accessòries. La responsabilitat 
civil derivada dels delictes. Les costes processals. Les conseqüències accessòries. 

Tema 7. Les mesures de seguretat: concepte i característiques. Classes de mesures: 
privatives i no privatives de llibertat. L’aplicació de les mesures privatives de llibertat. 
L’aplicació de les mesures no privatives de llibertat. Concurrència de penes i mesures 
de seguretat. Modificació de les mesures de seguretat imposades.  Trencament de les 
mesures imposades. 

Tema 8. Les formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat en el 
Codi penal. La llibertat condicional. Extinció de la responsabilitat criminal: especial 
referència a l’indult. La prescripció del delicte, de les penes i de les mesures de 
seguretat. Cancel·lació dels antecedents delictius. Intercanvi d’antecedents penals i 
consideració de resolucions judicials penals en la Unió Europea.. 

Tema 9. Les regles generals per a l’aplicació de les penes. Les regles especials per a 
l’aplicació de les penes. 
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Tema 10. Drets i llibertats dels estrangers: especial referència a l’àmbit penitenciari. El 
règim dels ciutadans de la Unió Europea.  L’entrada i accés al territori: conseqüències 
de l’incompliment dels requisits legals. La permanència en territori nacional: l’estada i 
la residència. La sortida del territori: supòsits. Règim administratiu sancionador. La 
detenció, l’internament i altres mesures cautelars. L’expulsió administrativa i judicial: 
supòsits, tipus, procediment i efectes.  El trasllat de persones condemnades. Asil i 
refugi.  La cooperació judicial internacional. L’extradició. L’ordre europea de detenció i 
lliurament. El reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea.  

2. Dret penitenciari 

Tema 11. La normativa penitenciària internacional, estatal i autonòmica aplicable a 
Catalunya.  

Tema 12. Ingressos, conduccions i trasllats. Llibertat i excarceració. Llibertat dels 
detinguts i presos. Llibertat dels penats. La seguretat exterior i la seguretat interior dels 
establiments penitenciaris. Mesures de seguretat interior. Fitxers d’interns d’especial 
seguiment. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. Jurisprudència. 

Tema 13. El règim disciplinari: fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat 
disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment 
sancionador. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel·lació. Caducitat. 

Tema 14. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus 
d’establiment i les seves característiques. El règim ordinari. El règim tancat: criteris 
d’aplicació i característiques. El règim obert. El règim de preventius.  

Tema 15. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements 
de tractament. Tractament en règim de Comunitat Terapèutica. El programa 
individualitzat de tractament.  La classificació de penats. Els permisos de sortida. 

Tema 16. Formes especials d’execució de les penes. Unitats dependents. 
Establiments o departaments mixtos. Departament per a joves. Unitats de mares. 
Unitats extrapenitenciàries. Unitats psiquiàtriques penitenciàries: organització, 
característiques i intervenció penitenciària.  

Tema 17. El control de l’activitat penitenciària. Òrgans judicials competents. Els 
recursos contra les seves resolucions. Peticions, queixes i recursos dels interns.  

Tema 18. L’organització dels centres penitenciaris a Catalunya: estructura. Òrgans 
unipersonals. Òrgans col·legiats.  

3. Justícia juvenil, atenció a les víctimes i media ció penal 

Tema 19. La normativa de justícia juvenil aplicable a Catalunya: internacional, estatal i 
autonòmica. Les mesures susceptibles de ser imposades d’acord amb la legislació 
reguladora de la responsabilitat penal dels menors: tipus de mesures. Les regles 
generals i especials d’aplicació i durada de les mesures. L’execució de les mesures 
d’acord amb la normativa legal i reglamentària reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors: les regles comunes; les regles específiques per a l’execució de les 
mesures no privatives de llibertat i privatives de llibertat. 
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Tema 20. Normativa de les mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere. Normativa de l’Estatut de la víctima del delicte. La mediació i reparació a la 
jurisdicció penal i el programa de justícia restaurativa a Catalunya.  

 


