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Introducció

Des de les primeres manifestacions, el pensament penal i criminològic ha re-

conegut un espai important a la política criminal. Aquesta disciplina és en

l’actualitat una peça fonamental en el conjunt de les ciències penals i la se-

va interacció amb la investigació criminològica no pot ser desconeguda en

la formació del criminòleg. Les decisions relacionades amb la prevenció i la

resposta a la delinqüència tenen una dimensió politicocriminal que pot ser

analitzada racionalment i revisada de manera crítica i respecte de la qual cal

efectuar propostes fonamentades empíricament.

D’altra banda, una teoria criminològica podrà aportar poc a la societat si sobre

ella no es pot construir un programa politicocriminal realitzable. Així mateix,

el coneixement de tots els condicionants que intervenen en el cicle de les de-

cisions politicocriminals permetrà al criminòleg ser conscient de les mediaci-

ons necessàries per a poder transformar els postulats teòrics en polítiques apli-

cables. Per a això serà necessari conèixer els discursos politicocriminals prin-

cipals del moment actual i els conceptes bàsics de la política criminal compa-

rada o de la política criminal alternativa.

En aquests materials docents s’abordaran, en primer lloc, els aspectes teòrics

bàsics sobre la política criminal, i a continuació ens endinsarem en els contin-

guts de la temàtica politicocriminal contemporània en els tres àmbits en què

es generen les decisions principals que condicionen l’evolució de les lleis pe-

nals i el funcionament dels sistemes de prevenció i control de la delinqüència.

Aquests tres àmbits són l’internacional, d’importància creixent en el context

de la globalització; l’europeu, també amb capacitat de decisió politicocriminal

progressiva en el marc de les competències de la Unió Europea, i l’espanyol,

com a focus primari de sobirania que s’expressa en la competència en legisla-

ció penal.
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Objectius

Els mòduls següents ofereixen el material bàsic de suport per a assolir els ob-

jectius següents:

1. Conèixer els antecedents i els principis teòrics de la política criminal.

2. Comprendre el sentit de la política criminal en el conjunt de les ciències

penals i, en particular, en relació amb la criminologia.

3. Comprendre la doble dimensió valorativa i funcional de la política crimi-

nal i la necessitat que aquesta es fonamenti en bases empíriques.

4. Conèixer els models politicocriminals predominants en el debat politico-

criminal.

5. Disposar de les referències teòriques principals que permetin una lectura

politicocriminal de les reformes legals i les decisions relatives a la preven-

ció de la delinqüència.

6. Conèixer les tendències existents en el pla internacional i europeu que

condicionen l’evolució de la política criminal.

7. Disposar dels elements necessaris per al disseny d’un programa politico-

criminal i la seva avaluació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Principis i models politicocriminals
Gonzalo Quintero Olivares

1. La política criminal: concepte i contingut

2. L’evolució de les idees penals i els antecedents de la política criminal

3. El segle XX i les primeres actuacions sobre la perillositat sense delicte.

Postguerra i franquisme

4. La transició

5. Principis penals derivats de la Constitució espanyola

6. Principis limitadors de l’exercici de la potestat punitiva

7. Models politicocriminals contemporanis: política criminal de la soci-

etat del risc, política criminal de la seguretat ciutadana, dret penal de

l’enemic, dret penal mínim, populisme punitiu

8. Nous condicionaments de la política criminal del nostre temps: crimi-

nalitat transnacional, delinqüència organitzada, superació del delin-

qüent individual

Mòdul didàctic 2
La política criminal com a disciplina empírica i valorativa
Josep M. Tamarit Sumalla

1. La política criminal en el conjunt de les ciències penals: antecedents

2. Racionalitat valorativa i funcional

3. Discursos politicocriminals i ideologia

4. La comparació politicocriminal

5. És possible mesurar la ideologia? Recerca sobre la punitivitat

6. Política criminal alternativa

7. Actors

8. Política criminal i anàlisi econòmica del delicte

9. Com dissenyar un programa politicocriminal

10. Avaluació de la política criminal

Mòdul didàctic 3
La política criminal en l’àmbit internacional: tràfic de drogues,
tràfic d’éssers humans i prostitució
Carolina Villacampa Estiarte

1. Política criminal internacional: política criminal de la globalització

2. Transformacions socials que sustenten el canvi politicocriminal

3. El Tribunal Penal Internacional: manifestació institucional de la política

criminal internacional

4. Manifestacions d’una política criminal global en àmbits concrets de la

criminalitat
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Mòdul didàctic 4
La política criminal a Europa
Gonzalo Quintero Olivares

1. Qüestions prèvies: el Consell d’Europa i el Conveni europeu de drets

humans

2. La Unió Europea

3. La política criminal comuna

4. La capacitat d’intervenció de la UE i l’harmonització de les lleis penals

5. La competència territorial penal dels estats com a problema clau per a

una política criminal comuna: l’espai judicial europeu

6. Transnacionalitat i transpersonalitat dels delictes enfront del principi de

territorialitat: el problema de les persones jurídiques multinacionals

7. Problemes politicocriminals europeus específics: terrorisme, seguretat i

llibertats públiques

8. La crisi econòmica i el seu impacte en la política criminal comuna i sec-

torial

9. El Manifest per una política criminal comuna

Mòdul didàctic 5
La política criminal a Espanya
M. Jesús Guardiola Lago

1. El Codi penal de 1995 i les seves reformes successives

2. Tendències politicocriminals de les reformes penals

3. Propostes del Grup d’Estudis de Política Criminal i d’altres fòrums

Mòdul didàctic 6
Anàlisi i avaluació de polítiques públiques en la política criminal
Albert Padró-Solanet

1. Què és l’anàlisi de polítiques públiques?

2. El model sistèmic d’Easton

3. El model de fases de l’elaboració d’una política
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