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Estudis.
- Doctor en Dret amb menció internacional, qualificació excel·lent Cum Laude,
Universitat de Lleida (desembre 2014). Premi extraordinari de doctorat.
- Màster oficial interuniversitari en Sistema de Justícia Penal, Universitat de Lleida
(2010-2011).
- Llicenciatura en Dret, Universitat de Lleida (2006-2010).
- Curs d’estiu (30h): La responsabilitat penal del menor: entre l’educació i la
retribució, UOC (2009).
Projectes de recerca.
- Membre investigador del grup de recerca consolidat “Sistema de Justícia Penal”
(2017 SGR 763). Entitat finançadora: Departament d’innovació, Universitats i
Empresa (Generalitat de Catalunya). Investigador responsable: Josep M. Tamarit
Sumalla. Duració 2017-2019.
- Membre de l’equip de treball del Projecte I+D+I del Ministerio de Economía y
Competitividad “Formas contemporáneas de violencia de género: mecanismos
jurídicos de protección de las víctimas” (DER2015-64506-C2-1-R). 9 investigadors.
Investigadora Principal: Carolina Villacampa Estiarte. Duració: 2016-2018. Dotació:
27.000 €.
- Membre investigador del grup de recerca consolidat “Sistema de Justícia Penal”
(2014 SGR 230). Entitat finançadora: Departament d’innovació, Universitats i
Empresa (Generalitat de Catalunya). Investigador responsable: Josep M. Tamarit
Sumalla. Duració 2014-2016.
- Membre de l’equip de treball del Projecte I+D+I del Ministerio de Economía y
Competividad “Protección jurídico-penal de la libertad e indemnidad sexual de los
menores” (DER2012-38559-C03-03). IP: Carolina Villacampa Estiarte. Duració: 20122015.
- Juliol 2012 a desembre 2013 membre investigador del grup de recerca consolidat
“Sistema de Justícia Penal” (2009 SGR 510). 11 membres. Entitat finançadora:
Departament d’innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de Catalunya).
Investigador responsable: Josep M. Tamarit Sumalla. Duració 2009-2013.
Estades de recerca internacionals.
- Estada postdoctoral al Institute of Criminology de la University of Cambridge (3
mesos: juny – agost 2017) finançada a través d’un ajut per a estades en altres centres
per desenvolupar tasques de recerca 2017, Universitat de Lleida.

-

Estada postdoctoral a la Faculty of Law de la University of Cambridge (2 mesos:
juliol – agost 2016).
Estada predoctoral a la Faculty of Law de la University of Cambridge (3 mesos:
juliol – setembre 2013) finançada a través d’un ajut per a estades en altres centres
per desenvolupar tasques de recerca 2013, Universitat de Lleida.

Publicacions.
Monografies
- SALAT PAISAL, M., La Respuesta jurídico-penal a los delincuentes imputables
peligrosos: especial referencia a la libertad vigilada, Ed. Aranzadi, 2015. 417 p. ISBN:97884-9098-156-6.
Capítols de llibre
- SALAT PAISAL, M., “La respuesta del sistema de justícia penal frente a los casos
de matrimonios forzados: replanteamiento de la cuestión”, VILLACAMPA
ESTIARTE, C. (coord.), Matrimonios forcados: análisis jurídico y empírico en clave
victimológica, Ed. Tirant lo Blanch, 2019 (en prensa).
- SALAT PAISAL, M., “A vueltas con los límites entre el Derecho penal y el Derecho
administrativo sancionador. Una primera aproximación al problema planteado”, en
prensa.
- SALAT PAISAL, M., “El delito de stalking y las alternativas a la imposición de una
pena”, en VILLACAMPA ESTIARTE, C. (coord.), Stalking: anàlisis jurídico,
fenomenólogico y victimológico, Ed. Aranzadi, 2018, pp. 283-327.
- SALAT PAISAL, M. “Sanciones penales en los delitos sexuales contra menores”, en
TAMARIT SUMALLA, J. (coord.), La victimización sexuales de menores y la respuesta
del sistema de justicia penal, ed. BdF/Edisofer; Buenos Aires/Madrid / Montevideo,
2017, pp. 247-292. ISBN: 9788415276678.
- SALAT PAISAL, M. / VILLACAMPA ESTIARTE, C. / PUJOLS PÉREZ, A., “La
docéncia en másteres a través de plataformas virtuales”, en DELGADO GARCÍA,
A. M. / BELTRAN DE HEREDIA RUÍZ, I. (coords.), Las TIC y las buenas prácticas en
docència
del
Derecho,
Ed.
Huygens,
2017,
pp.
21-28.
ISBN:
978-84-15663-80-5.
- SALAT PAISAL, M. / VILLACAMPA ESTIARTE, C., “La virtualización de la
docencia en másteres”, en CASANOVA MARTÍ / VILLÓ TRAVÉ (Coords.), Nuevos
retos docentes en ciencias sociales y jurídicas, Ed. Huygens 2017, pp. 251-262. ISBN:
978-84-15663-76-8.
- VILLACAMPA ESTIARTE, C. / SALAT PAISAL, M., “De los delitos contra los derechos
de los trabajadores”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir), Comentarios a la parte especial
del Derecho Penal, 10ª ed., Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 1121-1196. ISBN:
978-84-9098-536-6.
- SALAT PAISAL, M. “De la libertad condicional”, en Quintero Olivares, G. (Dir.),
Comentarios al Código Penal español, t. I, 7ª ed., Ed. Aranzadi, 2016, pp. 672-691. ISBN:
978-84-9135-052-1.

-

-

-

-

VILLACAMPA ESTIARTE, C. / SALAT PAISAL, M. “De los delitos contra los
derechos de los trabajadores”, en Quintero Olivares, G. (Dir.), Comentarios al Código
Penal español, t. II, 7ª ed., Ed. Aranzadi, 2016, pp. 683-738. ISBN: 978-84-9135-052-1.
SALAT PAISAL, M. “Cap. IX: La libertad condicional”, en Quintero Olivares, G.
(Dir.), Comentario a la reforma Penal de 2015, Ed. Aranzadi, 2015, pp. 189-202. ISBN:
978-84-9098-371-3.
SALAT PAISAL, M. “Cap. X: La libertad vigilada”, en Quintero Olivares, G. (Dir.),
Comentario a la reforma Penal de 2015, Ed. Aranzadi, 2015, pp. 203-212. ISBN: 978-849098-371-3.
SALAT PAISAL, M., “Cap. XII: Mecanismos previstos en el Convenio de Lanzarote
y la Directiva 2011/93/UE para prevenir la reincidencia de los delincuentes
sexuales y su influjo en el Derecho español. La posible creación de un registro de
delincuentes sexuales”, en VILLACAMPA ESTIARTE, C. (Dir.), Delitos contra la
libertad e indemnidad sexual de los menores: adecuación del Derecho español a las
demandas normativas supranacionales de protección, Ed. Aranzadi, 2015, pp. 437-480.
ISBN: 978-84-9059-934-1.

Articles
- SALAT PAISAL, M., “Sanciones aplicables a manifestaciones contemporáneas de
violència de genero de escasa gravedad: el caso del stalking”, Indret, 1/2018, pp. 124.
- SALAT PAISAL, M., “Mecanismos sancionatorios alternativos al proceso penal.
Una visión desde el Derecho inglés”, en Dereito: revista xurídica da Universidade de
Santiago de Compostela, 2016, pp. 59-91.
- SALAT PAISAL, M., “Regulación actual de la medida de seguridad de libertad
vigilada y su aplicación por parte de los tribunales”, Anuario de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Coruña, vol. 20, 2016, 161-187.
- SALAT PAISAL, M., “Las consecuencias sancionatorias aplicables a los
delincuentes sexuales tras las últimas reformas legislativas”, en Estudios Penales y
Criminológicos, vol. 26, 2016, pp. 281-346.
- SALAT PAISAL, M., “El registro de delincuentes sexuales: su regulación jurídica y
su efecto en la prohibición para desempeñar profesiones que impliquen contacto
habitual con menores”, en Revista General de Derecho Penal, núm. 25, 2016, pp. 1-15.
- SALAT PAISAL, M., “Análisis del instituto de la libertad condicional en la reforma
del CP de 2015”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña,
vol. 19, 2015, pp. 415-436.
- SALAT PAISAL, M., “Medidas post-penitenciarias aplicables a los delincuentes
sexuales: una visión desde el Derecho norteamericano”, en Revista Penal, núm. 36,
2015, pp. 182-206.
- SALAT PAISAL, M., “La regulación de la libertad vigilada en la proyectada
reforma del Código Penal”, en Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 34, 2014, pp.
121-140.

-

-

SALAT PAISAL, M., “Les mesures de seguretat al Projecte de reforma del Codi
Penal de 2013: la seva aplicació a subjectes declarats imputables”, en Lo canyeret,
núm. 84, 2014, pp. 12-19.
SALAT PAISAL, M., “Libertad vigilada: regulación en derecho comparado y
realidad normativa en España”, en Revista General de Derecho Penal, Ed. Iustel, núm.
17, 2012, pp. 1-41.

Ressenyes i cròniques:
- SALAT PAISAL / GOGORZA, Crónica de la III Jornada Hispano-francesa sobre
anàlisis comparado de cuestiones actuales de política criminal, en Revista de Derecho
y Proceso Penal, núm. 46, 2017, pp. 123-128.
- SALAT PAISAL, M., “Réplica de Marc Salat Paisal a la recensión de Pilar Otero
González a La respuesta jurídico-penal a los delincuentes imputables peligrosos:
especial referencia a la libertad vigilada (InDret Penal 1/2016)”, en Indret Penal
2/2016, pp. 18-20.
Participació a congressos i conferències.
- Comunicació “Stalking and the alternatives to prison sentence”, 18th Annual
Conference of the ESC – Eurocrim, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), 29 agost - 1
setembre de 2018.
- Comunicació “Las alternativas al proceso penal para los casos de stalking”, 1r
Congrés Internacional Políticas Públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y
el género, Salamanca, 23-24 juliol 2018.
- Comunicació “El delito de stalking y las alternativas a la imposición de una pena”,
XII Congreso Español de Criminología, Oviedo, 27-29 de juny de 2018.
- Comunicació “Alternatives to criminal process: the England case and its
application to legality principle countries”, 17th Annual Conference of the ESC –
Eurocrim, Cardiff (Regne Unit), 13-16 setembre de 2017.
- Comunicació “La docencia en máster a través de plataformas virtuales”, VIII
Jornada de Docencia del Derecho y TIC”, UOC, Barcelona, 7 de juliol de 2017.
- Comunicació “Los registros de delincuentes sexuales como instrumento de
estigmatización”, III Simposio de Investigación Criminológica, SEIC, Elche, 29 i 30
de juny 2017.
- Comunicació “Mecanismos alternativos al proceso penal: Análisis derecho
comparado y su aplicación al sistema de justicia penal español”, III Simposio de
Investigación Criminológica, SEIC, Elche, 29 i 30 de juny 2017.
- Ponència invitada “Les lleis de registre de delinqüents sexuals: prevenció o
estigmatització”, en la VII Jornada de Criminologia, UOC – CEJFE, 9 de febrer de
2017.
- Comunicació “El nuevo registro de delincuentes sexuales español”, en el Congrés
Internacional “Peligrosidad Criminal y Estado de Derecho”, Universitat de
València, 14 i 15 de desembre de 2016.
- Ponència invitada “La regulación jurídica del registro de delincuentes sexuales en
España”, en el Seminari “El nuevo Registro Central de Delincuentes Sexuales”,
Universitat Pompeu Fabra, 14 de desembre de 2016.
- Ponència invitada “La actual regulació de la llibertad condicional i la llibertad
vigilada”, Centre Penitenciari de Ponent, 24 de novembre de 2016.

-

-

-

-

-

-

-

-

Comunicació “The Spanish sex ofender registry”, 16th Annual Conference of the
ESC – Eurocrim, Münster (Alemanya), 21-24 setembre de 2016.
Ponència invitada “Consecuencias sancionatorias aplicables a delincuentes
peligrosos” en el I Seminario “La gestión de los antecedentes penales como medio
de prevención de la delincuencia”, Universitat d’Alacant, 16 de setembre de 2016.
Comunicació “El registro de delincuentes sexuales español”, al XI Congreso
Español de Criminología, Barcelona, 15 al 17 de juny de 2016.
Comunicació “La virtualización de la docència en másteres”, a la III Jornada
d’Innovació Docent: redefinint la formació universitària en l’àmbit de les ciències
socials i jurídiques, Universitat Rovira i Virgili, 14 de juny de 2016.
Comunicació “La medida de seguridad de libertad vigilada: una tentativa de
reforma inacabada”, al IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en
Ciencias Penales, Universidad de Salamanca, 29 de juny al 1 de juliol de 2015.
Comunicació “La medida de seguridad de libertad vigilada y el Proyecto de
reforma del CP 2013” al II Coloquio internacional de investigadores en Derecho,
Universidad de Vigo, Ourense, 6 de març de 2015.
Moderació taula rodona a les Jornades: Espacio Europeo de Justicia 2020:
consolidación y Nuevos retos, celebrat a la Universitat de Lleida, 12 i 13 de febrer
de 2015.
Comunicació “Medidas post-penitenciarias aplicables a los delincuentes sexuales:
una visión desde el derecho comparado” al X Congreso Español de Criminología,
celebrada a la Universidad de Granada, 7 a 9 de maig de 2014. Actes publicades en
Revista Electrónica de Investigación Criminológica, núm 13, 2015.
Comunicació sobre “Medidas para hacer frente a la delincuencia sexual peligrosa:
Una aportación desde el derecho norteamericano”, a la jornada acadèmica La
protección jurídico-penal de la libertad e indemnidad sexual de los menores,
celebrada a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida, 13 de
desembre de 2013.
Comunicació sobre “La regulació de les lleis de registre i notificació als Estats Units
i la seva eficàcia”, a la III Jornada de Criminologia UOC-CEFJE, Barcelona, 31 de
gener de 2013.

Participació en informes d’investigació
- Participació al Projecte realizat pel Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad
(Universidad Autónoma de Madrid) titulat “Análisis de derecho comparado sobre
ciberdelincuencia, ciberterrorismo y ciberamenazas al menor (núm. de expediente
M006/15-OT)”, 2015. Disponible a:
https://www.cnec.university/proyectos/analisis-de-derecho-comparado-sobreciberdelincuencia-ciberterrorismo-y-ciberamenazas-al-menor/
Publicacions docents
- SALAT PAISAL, M. / TORRES ROSELL, N. / VILLACAMPA ESTIARTE, C.,
“L'execució de les penes de compliment en la comunitat”, en Execució i Dret
Penitenciari, Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 2017, pp. 1-46. Dipòsit legal
B-5.079-2017.

-

-

-

-

-

-

GARCÍA ALBERO, R. / SALAT PAISAL, M., “L’execució de les mesures de
seguretat”, en Execució i Dret Penitenciari, Fundació Universitat Oberta de
Catalunya, 2017, pp. 1- 34. Dipòsit legal B-5.079-2017.
SALAT PAISAL, M., “TEMA 36: Legislación penal especial”, en QUINTERO
OLIVARES, G., (dir.), Compendio de la Parte especial del Derecho Penal, Ed. Aranzadi,
2016, pp. 603-617. ISBN: 978-84-9099-909-7.
MORALES PRATS, F. / SALAT PAISAL, M., “Los delitos contra la intimidad y el
honor”, en Derecho Penal. Parte especial, Fundació Universitat Oberta de Catalunya,
2016, pp. 1-42. Dipòsit legal: B-130-2016.
GARCÍA ALBERO, R. / SALAT PAISAL, M., “Los delitos contra la libertad y
contra la libertad sexual”, en Derecho Penal. Parte especial, Fundació Universitat
Oberta de Catalunya, 2016, pp. 1-94. Dipòsit legal: B-130-2016.
SALAT PAISAL, M. / VILLACAMPA ESTIARTE, C., “Consecuencias jurídicas del
delito”, en Derecho Penal. Parte general, Fundació Universitat Oberta de Catalunya,
2015, pp. 1-80. Dipòsit Legal B-14.940-2015.
SALAT PAISAL, M. / VILLACAMPA ESTIARTE, C., “Conseqüències jurídiques
del delicte”, en Dret Penal. Part general, Fundació Universitat Oberta de Catalunya,
2015, pp. 1-78. Dipòsit Legal B-14.939-2015.

Docència
- Docència al grau en Dret (Dret penal. Part general i delictes contra les persones,
Dret penitenciari, Introduction to Comparative Law, i treball final de grau) i als
màsters en Sistema de Justícia Penal (sistema de sancions penals i treball de
recerca) i el d’Advocacia (treball final de màster), Universitat de Lleida, cursos
2015-16, 2016-17, 217-18.
- Docència als graus en Criminologia i en Dret, Universitat Oberta de Catalunya,
cursos 2015-16, 2016-17, 2017-18.
- Impartició d’una sessió de tres hores sobre delictes contra els interessos socials en el
Postgrau en Dret andorrà, Sant Julià de Lòria, Universitat d’Andorra (edició 2015 i
2017)
- Docència en l’assignatura “Dret penal. Part general i delictes contra les persones”
del Grau en Dret, Universitat de Lleida, curs 2014-15.
- Col·laboració en la docència dels grups mitjans de l’assignatura de “Dret penal.
Part general i delictes contra les persones” del Grau en Dret, Universitat de Lleida,
cursos 2012-13, 2013-2014.
Beques i contractes de col·laboració en tasques de recerca.
- Beca postdoctoral de la UdL (setembre 2016-agost 2017)
- Ajut per a estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca, UdL, 2017
per a la realització d’una estada de recerca a la Facultat de Dret de la Universitat de
Cambridge, juny a agost de 2017.
- Beca per a personal predoctoral UdL (maig 2012 – març 2014)

-

-

Ajut per a estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca, UdL, 2013
per a la realització d’una estada de recerca a la Facultat de Dret de la Universitat de
Cambridge, juliol a setembre de 2013.
Beca per a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat (abril a juny
2013, novembre 2013 a gener 2014 i març a maig 2014)
Contracte de col·laboració en tasques de recerca, grup de recerca en Sistema de
Justícia Penal, UdL (juliol 2010 – gener 2011)
Beca d’introducció a la recerca, grup de recerca en Sistema de Justícia Penal, UdL
(2010)

Cursos de formació
- Seminari sobre l’anàlisi econòmica del dret (AED) (12h), organitzat pel vicerectorat
de Personal Acadèmic, UdL, del 22 de novembre de 2016 al 6 d’abril de 2017.
- La docència centrada en el docent: anàlisi i millora de la sessió expositiva (4h),
organitzat pel vicerectorat de Personal Acadèmic, UdL, 9 de març de 2017.
- La metodologia aprenentatge-servei en assignatures (4h), titulacions i TFG,
organitzat pel vicerectorat de Personal Acadèmic, UdL, 21 de febrer de 2017.
- Estadística amb SPSS en ciències socials. Introducció a l’anàlisi de regressió
logística (9h), organitzat pel vicerectorat de Personal Acadèmic, UdL, del 7 al 21
d’octubre de 2016.
- Projectes europeus. Com escriure una proposta Horizon 2020 per investigadors
amb experiència prèvia en propostes competitives (9h), organitzat pel vicerectorat
de Personal Acadèmic, UdL, del 25 al 29 de maig de 2016.
- Els processos d’acreditació del professorat davant d’AQU Catalunya: lector,
agregat i catedràtic (3h), organitzat pel vicerectorat de Personal acadèmic, UdL, 30
de març de 2016.
- El Procés amb suport personalitzat per demanar les acreditacions i sexennis a
l’AQU. Àmbit ciències socials (12h), organitzat pel vicerectorat de Personal
Acadèmic, UdL, del 13 de gener al 3 de febrer de 2016.
- 4a Jornada Institucional de Docents de la UOC amb la participació a dos tallers:
prevenció i reducció de l’abandonament , des de la tutoria i som el que escrivim:
què podem fer perquè els nostres estudiants escriguin millor?, organitzada per la
Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 12 de desembre de 2015.
- Utilització de l’eina de videoconferència del campus virtual (6h), organitzat pel
Vicerectorat de Personal Acadèmic, UdL, 22 d’octubre i 5 de novembre de 2015.
- Introducció al programa SPSS en ciències socials (8h), organitzat per l’ICE, UdL, 9 i
16 de juny de 2015.
- El professor universitari: les seves competències i formació (2h), organitzat per
l'ICE, UdL, 29 de maig de 2015.
- Projectes europeus. Finançament, programa Horizon 2020 i aspectes administratius
i financers (9h), organitzat per l’ICE, UdL, 20 a 22 d’abril de 2015.
- Actuacions d’èxit a la docència universitària (6h), organitzat per l’ICE, UdL, 17 i 18
de març de 2015.

-

-

Attitudes to teacher involvement in change: some Australian and other
Commonwealth country data, organitzat per The Center for Commonwealth
Education, University of Cambridge, 10 de juliol de 2013.
Estadística per a les humanitats i les ciències socials (5h), organitzat per l’ICE, UdL,
2014.

Altres
- Coordinador del màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal (març 2016 –
actualitat).
- Premi extraordinari de Doctorat (Acord 228/2016 del Consell de Govern de 25
d'octubre de 2016).
- Acreditat professor lector AQU.
- Acreditat professor contractat doctor per ANECA.
- Acreditat professor ajudant doctor per ANECA.
- Secretari de la Sociedad Española de Criminología (juny 2018-actualment).
- Realització estades de recerca a la URV (1 any).
- Col·laboració en tasques d’organització i coordinació del màster en Sistema de
Justícia Penal, UdL (2012-2016).
Actualització: novembre 2018

