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. PROGRAMA 

 
TEMA 1.  DELICTES CONTRA LA VIDA HUMANA 
A) Delictes contra la vida humana independent: homicidi i les seves formes. Inducció i 
auxili al suïcidi, amb especial referència a l'eutanàsia. B) Delictes contra la vida humana 
dependent: avortament. 
 
TEMA 2. DELICTES CONTRA LA SALUT I LA INTEGRITAT FÍSICA 
A) Lesions; tipus bàsics i qualificats. B) Tipus de violència domèstica. C) Lesions al fetus. 
Problemàtica del consentiment 
 
TEMA 3.  DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT 
A) Detencions il·legals i segrestaments; B) Amenaces;  C) Coaccions. 
 
TEMA 4 DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL 
A) Agressions sexuals i Violació; B) Abusos sexuals; C) Assajament sexual; D) Delictes 
d'exhibicionisme i provocació; E) Delictes relatius a la prostitució. Disposicions comuns. 
 
TEMA 5  OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS. 
 
TEMA 6 DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS. 
Delictes contra els drets i deures familiars: Impagament de pensions. 
 
TEMA 7 . DELICTES CONTRA EL PATRIMONI  
Bé jurídic protegit.- Concepte de patrimoni.- A) Furt i circumstàncies modificatives.- 
Robatori amb força en les coses.- B) Robatori amb violència o intimidació en les persones.- 
C) Referència a l'extorsió, el robatori i furt de vehicles de motor, i la usurpació. 
 
TEMA 8  DELICTES PATRIMONIALS D'ENRIQUIMENT AMB 
DEFRAUDACIÓ.- 
Defraudacions: concepte i consideracions generals.- A) Estafa: concepte, elements i 
circumstàncies.- B) Apropiació indeguda. 
 
TEMA 9. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA. 
A) Tràfic de drogues; B) Delictes contra la seguretat en el trànsit.. 
 



TEMA 10 DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS. DELICTE 
CONTRA ELS DRETS DELS CIUTADANS ESTRANGERS. 
A) Tràfic il·legal de persones. 
 
TEMA 11. FALSEDATS. 
Problemàtica del bé jurídic. Concepte i requisits de la falsedat; Classificació de les 
falsedats. A) Falsedats documentals: Concepte i classes de document; Principals modalitats 
de falsedat documental.- B) Falsedats personals: intrusisme. 
 
TEMA 12 DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA. 
Concepte penal de funcionari.- Classificació dels delictes contra l'Administració Pública.- 
Especial consideració de: A) Prevaricació.- B) Suborn.- C) Malversació de cabals públics.- 
D) Violació de secrets.- E) Desobediència.- F) Tràfic d'influències.- G) La utilització 
d'informació privilegiada com abús en l'exercici de la funció. 
 
TEMA 13 DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. 
Classificació dels delictes compresos en aquest títol.- Especial consideració de: A) 
Prevaricació judicial.- B) Acusació i denuncia falses.- C) Simulació de delicte; D) Fals 
testimon.- E) Encobriment.- F) Obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional.- G) 
Omissió d’impedir delictes; H) Trencament de condemna. 
 
TEMA 14.  DELICTES CONTRA L'ORDRE PÚBLIC. 
Consideracions sobre el bé jurídic.- Classificació.- Especial consideració de: A) Atemptats, 
resistència i desobediència.- B) Desordres públics; C) Terrorisme. 
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. OBJECTIUS DEL CURS. 
 
 Al final d’aquest curs, després d’haver adquirit els coneixements necessaris de 
l’assignatura, l’alumne ha de ser capaç d’identificar els fets rellevants d’un cas penal  i 
interpretar i aplicar la norma penal amb la finalitat de plantejar les possibles resolucions. 
 
 
. DINÀMICA DOCENT I SISTEMA D’AVALUACIÓ. 
 
. A les classes es compaginarà l’explicació teòrica –dues hores- (amb l’entrega d’un 
esquema per part de la professora) i, l’anàlisi de casos pràctics i resolucions 
jurisprudencials –una hora-. 
 
. L’alumne pot optar entre l’avaluació continuada i l’avaluació per mitjà d’un sol examen al 
final del curs. 
 
. Treball de l’alumne. Avaluació continuada. 
 
- Es realitzaran dues proves teòriques, cada una d’elles constarà de preguntes curtes i de la 
resolució d’un cas pràctic. 
 
- L’alumne disposarà d’un dossier de casos pràctics, d’aquest haurà de triar un o dos casos 
per fer una exposició oral del mateix al llarg del curs (defensa o acusació). Aquestes 
pràctiques orals es realitzaran per grup –tutoritzades pel professor- (màx. Dos alumnes), i 
s’avaluarà, de forma individual, l’exposició oral i, de forma col·lectiva, el treball per escrit. 
. A principi de curs es procedirà a fer els grups de pràctiques orals. 
 
- L’alumne, a més a més de la pràctica en grup, haurà d’entregar quatre pràctiques per escrit 
al llarg del curs, l’entrega s’haurà de fer el mateix dia que es realitza l’exposició de la 
pràctica a classe. 
 
- Les pràctiques escrites s’han de presentar a màquina, amb una extensió màxima de dos 
fulls. S’ha de fer constar la bibliografia utilitzada. Es imprescindible la consulta d’un 
manual de dret penal per tal d’ampliar les qüestions tractades a classe. 
 
- Tan les proves escrites com les pràctiques presentades seran corregides per la professora i 
retornades a l’alumne. 
 
- L’alumne haurà d’entregar una fitxa al professor. 
 
- En el sistema d’avaluació continuada també es tindrà en compte la participació a les 
classes pràctiques. 
 
- L’alumne que opti pel sistema d’avaluació continuada ha d’obtenir la nota final de la 
mitjà dels exàmens teòrics (60%) i dels exercicis pràctics (40%). 
 
 



 
. Avaluació única. 
 
 Els alumnes que optin per aquest sistema d’avaluació obtindran la nota d’un únic 
examen final que constarà d’una part teòrica i d’una part pràctica. S’hauran d’aprovar les 
dues parts per separat. Per a la realització del mateix s’exigirà el coneixement d’un dels 
manuals que s’assenyalen a la bibliografia. 
 
 
 
 
. ALTRES QÜESTIONS 
 
 . Codi penal- A classe s’ha d’assistir amb el Codi penal actualitzat. 
 
 
. Tutories (despatx B2-176) (Telf.. 93.581.22.41) 
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  Dimecres de 10 a 11h.  
SEGON CUATRIMESTRE:   Dimecres de 12 a 13h. 
 
. Consultes per e-mail: mariajose.cuenca@uab.es 
 


