
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA DE DRET PENAL DEL 
TREBALL 

 
 

 
Tema 1 
El concepte de delicte. L’art. 10 del CP. Qüestions generals relatives a la teoria 
jurídica del delicte. Aproximació al concepte i contingut de les tres categories 
del delicte: tipicitat, antijuridicitat i culpabilitat 
 
Tema 2 
Les diferents formes de responsabilitat penal: 1) La responsabilitat dolosa i 
imprudent. 2) Els actes preparatoris, la temptativa i el delicte consumat. 3) 
Autoria i participació. Les sancions penals: les diferents classes de penes i 
mesures de seguretat 

 
Tema 3 
Introducció. El dret penal i l’activitat empresarial: el nou dret penal del treball. 
L’objecte de l’assignatura: delimitació conceptual 
 
Tema 4 
Qüestions comunes als delictes objecte d’estudi. - I. Models de tipificació: 1) El 
recurs a les normes penals en blanc; 2) Les estructures de perill. - II. Autoria i 
participació: l’art. 31 del CP i la responsabilitat penal dels administradors en 
actuacions en nom o representació de les persones jurídiques. - III. Penalitat: El 
principi societas delinquere non potest i les conseqüències accessòries 
 
Tema 5 
Els delictes socials. La imposició de condicions laborals o de Seguretat Social 
lesives per als drets dels treballadors. El manteniment de les condicions lesives 
imposades per un altre. La imposició de condicions laborals o de Seguretat 
Social perjudicials mitjançant violència o intimidació. El tràfic il·legal de mà 
d’obra. Les migracions fraudulentes. La discriminació laboral delictiva. La 
protecció penal de la llibertat sindical. Coaccions a la vaga. Delictes contra la 
seguretat i higiene en el treball. La clàusula de responsabilitat penal 
d’administradors o encarregats de servei 
 
Tema 6 
Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social. El delicte de 
defraudació tributària. Delicte de frau de subvencions. Delictes contra els 
interessos financers de la Unió Europea. Defraudació a la Seguretat Social. 
Delicte comptable. Les excuses absolutòries per regularització tributària 
 

 
 

Tema 7 
Defraudacions. El delicte d’estafa i d’apropiació indeguda. Elements i 
delimitació respecte a alguns delictes socioeconòmics 
 



Tema 8 
Delictes relatius al mercat i als consumidors. La protecció penal del secret 
d’empresa. L’objecte del secret empresarial. Les conductes previstes en el Codi 
penal. Perspectives de reforma. Delictes contra els consumidors. Delicte 
publicitari. Delicte de facturació il·lícita. Delicte de tràfic d’informació 
privilegiada: delicte d’iniciat (insider trading) 
 
Tema 9 
Delictes societaris. Problemàtica general dels delictes societaris: concepte 
d’administrador de fet i administrador de dret. Concepte penal de societat. 
Els delictes d’abús societari per imposició d’acords lesius o abusius. El 
delicte d’obstrucció a l’activitat i funció pública inspectora de les societats. 
El delicte d’administració fraudulenta de societats 
 
Tema 10 
El delicte de blanqueig de capitals. Qüestions generals. Legislació espanyola. 
La perspectiva internacional. Anàlisi dels elements típics del delicte de 
blanqueig en el Codi penal. Tipus qualificats. Delimitació respecte a altres 
figures delictives. Anàlisi de casos. Tractament jurisprudencial 
 
Tema 11 
Les insolvències punibles. L’alçament de béns i la seva relació amb les 
insolvències punibles. Les noves modalitats típiques d’insolvències en el Codi 
penal de 1995 
 
Tema 12 
Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial. La protecció penal dels drets 
d’autor. La protecció penal de les patents marques i models d’utilitat en el Codi 
penal 

 
Tema 13 
Delictes contra el medi ambient. El delicte de contaminació ambiental. El delicte 
d’establiment de dipòsits o abocadors il·legals. Els delictes relatius a la 
protecció de la flora i la fauna. Anàlisi d’alguns dels problemes processals que 
plantegen aquestes figures delictives 
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