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(Validat pel Pla d’Estudis de 1985) 
 

DRET PENAL II 
 
 

TEMA 1. Introducció. Ben jurídic i classificació dels 
delictes. 
 

 
PART PRIMERA: 

 
DELICTES CONTRA ELS BENS JURÍDICS INDIVIDUALS 

 
 
 
TEMA 2. Delictes contra la vida. Aspectes generals. 
Homi- 
cidi, Assassinat. Parricidi, Infanticidi. Auxili e 
inducció al suicidi. Consideració de l'eutanasia. 
 
TEMA 3. Delictes contra la vida dependent: abort. 
 
TEMA 4. Delictes contra la salud individual. Les 
lesions: 
modalitats. Problematica del consentiment. 
 
TEMA 5. Delictes contra la llibertat i seguretat. 
Abandó de familia i de nens. Impagament de penssions. 
Explotació de la mendicitat. Omissió del deure de 
socorriment. 
 
TEMA 6. Delictes contra la llibertat i seguretat 
(cont.): violació de domicili. Descobriment i 
revelació de secrets. 
 
TEMA 7. Delictes contra la llibertat i seguretat 
(cont.): 
amenaçes, coaccions, detencions il⋅legals, sustracció 
de menors, rapte. 
 
TEMA 8. Delictes contra la llibertat sexual: violació, 
agressió sexual, estupro. Disposicions comunes. 
 
TEMA 9. Delictes contra la llibertat sexual (cont.): 
delictes relatius a la prostitució i corrupció de 
menors. Exhibicionisme i provocació sexual. 
 
TEMA 10. Delictes contra la llibertat de conciencia. 
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TEMA 11. Delictes contra l'honor: calumnia, injuries. 
Disposicions comunes. 
 
TEMA 12. Delictes contra l'estat civil. 
 
TEMA 13. Delictes contra l'humanitat: genocidi, 
desaparició forçada de persones. 
 

 
PART SEGONA 

 
DELICTES PATRIMONIALS I DELICTES SOCIOECONOMICS 

 
 

 
TEMA 14. Delictes contra el patrimoni: furt, robatori 
amb força en les coses, robatori amb violencia o 
intimidació en les persones. 
 
TEMA 15. Delictes contra el patrimoni: utilització 
il⋅legitima de vehículs de motro, usurpació, estafa, 
apropiació indebida. 
 
TEMA 16. Delictes contra el patrimoni:defraudacions de 
fluid elèctric i anàlogues. Receptació. Infraccions 
del dret d'autor i de la propietat industrial. 
Delictes contra el patrimoni sense enriqueciment: 
danys. 
 
TEMA 17.  Delictes socioeconòmics: Consideracions 
generals del ben jurídic. Delictes contra el sistema 
creditici: alçament, fallida i usura. Delictes 
relatius als medis de pagament: xec en descobert, 
evasió de capitals. 
 
TEMA 18. Delictes socioeconòmics: delictes contra els 
in- 
gressos i egressos del estat. Delictes contra la 
funció socioeconòmica de la propietat. Delictes contra 
la neta i lliure competencia: maquinacions per alterar 
el preu de les cosas. 
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PARTE TERCERA: 
 

DELICTES CONTRA ELS BENS JURIDICS COL.LECTIUS 
 

 
TEMA 19. Delictes contra la salud pública. Delictes 
rela- 
tius a la qualitat del consum. Delictes relatius a 
drogues tòxiques, estupefacients i sustancies 
psicotròpiques. Altres delictes contra la salud 
pública. 
 
TEMA 20. Delictes contra la seguretat col.lectiva: 
incendis i altres estralls, delictes contra la 
seguretat del tràfic. Delictes contra la seguretat en 
el treball. Omissió d'impedir determinats delictes o 
de posar-los en coneixement de l'autoritat. Delictes 
contra el medi ambien. 
 
TEMA 21. Delictes contra les garanties 
constitucionals: 
delicte de pràctica il⋅legal de detenció per funcionari 
públic. Pràctiques il⋅legals: classificació. Delicte de 
tortura. 
 
TEMA 22. Delictes contra l'exercici dels drets en el 
exercici d'ells. 
 
TEMA 23. Delictes contra la fe pública: falsificació 
de la firma o estampilla del cap de l'Estat, firma 
dels ministres, segells i marques. Falsificació de 
moneda. 
 
TEMA 24. Delictes contra la fe pública: Falsificació 
de 
documents de crèdit i efectes timbrats. La 
falsificació de documents. Les falsetats personals. 
 
TEMA 25. Delictes contra l'administració de justicia. 
Acu- 
sació i denuncia falsa. Delictes contra els subjectes 
intervinents en un proces. Fals testimoni. 
Quebantament de condena. Realització arbitraria del 
propi dret. 
 
TEMA 26. Delictes contra l'administració pública: 
prevari- 
cació, infidelitat en la custodia de presos i 
documents. Revelació de secrets i us indegut 
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d'informació privilegiada. Tràfic d'influencies. 
Desobediència i denegació d'auxili. 
 
TEMA 27. Delictes contra l'administració pública. 
Antici- 
pació, prolongació i abandó de funcions publiques. 
Suborn. Malversació de caudals públics. Frauds i 
exacccions il⋅legals. Negociacions prohibides als 
funcionaris. Tràfic d'influencies. 
 
TEMA 28. Delictes contra la seguretat exterior de 
l'Estat. 
Disposicions comunes. Delictes de traició. Delictes 
que comprometen la pau o independencia del EStat. 
DCelictes relatius a la defensa nacional. Delictes 
contra el dret de gents. Pirateria. 
 
TEMA 29. Delictes contra la seguretat interior del 
Estat. 
Consideracions generals i apologia de delicte. 
Delictes contra els òrgans e institucions polítiques 
fonamentals. Delictes contra les formes de govern. 
 
TEMA 30. Delictes contra la seguretat interior de 
l'Estat. 
Delictes contra l'organització institucional de 
l'Estat, delictes contra les autoritats, els seus 
agents i funcionaris públics. Delictes contra la pau i 
l'ordre públic. 
 


