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Prof. García Arán 
 
El programa inclou tots els temes que integren la Parte Especial del Dret Penal. Els 
temes marcats amb una (F) no seran objecte d’examen, encara que es pugui fer alguna 
referència als mateixos durant el curs . Els temes marcats amb (F/DPE), formen part del 
Programa de l’assignatura optativa “Dret Penal económic”, que es recomana als 
alumnes especialmente interessats en aquesta matèria i tampoc no seran objecte 
d’examen. 
 
 
TEMA 1 . DELICTES CONTRA LA VIDA HUMANA 
 
A) Delictes contra la vida humana independent: homicidi i les seves formes. Inducció i 
auxili al suicidi, amb especial referència a la eutanàsia.B) Delictes contra la vida 
humana independent: avortament 
 
TEMA 2 . DELICTES CONTRA LA SALUT I LA INTEGRITAT FISICA 
 
Lesions: tipus bàsics i qüalificats. Participació en baralla. Problemàtica del 
consentiment.  Lesions al àmbit familiar i violència de génere. Lesions al fetus. 
 
TEMA 3 (F). MANIPULACIONS GENÈTIQUES. 
 
TEMA 4 . DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT 
 
Detencions il.legals i segrestaments.- Amenaces.- Coaccions 
 
TEMA 5 . TORTURES I ALTRES DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT 
MORAL. Especial consideración de la violència doméstica . 
 
TEMA 6. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL. 
 
Agressions sexuals. Abusos sexuals.- Assetjament sexual. Delictes d’exhibicionisme i 
provocación i els delictes relatius a la prostitució. Disposicions comuns. 
 
TEMA 7. OMISSIO DEL DEURE DE SOCORS. 
 
TEMA 8 (F). DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PROPIA 
IMATGE I LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI. 
 
Descobriment i revelación de secrets.- Violació de llar, domicili de persones juridiques i 
establiments oberts al públic. 
 
TEMA 9(F). DELICTES CONTRA L’HONOR. 
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Problemàtica constitucional.- Calumnies.- Injuries.- Disposicions comuns. 
 
 
TEMA 10 (F). DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS. 
Matrimonis il.legals.- Suposició de part i alteración de la paternitat, estat o condició del 
menor.- Delictes contra els drets i deures familiars: impagament de pensions. 
 
TEMA 11 . DELICTES CONTRA EL PATRIMONI. 
 
Bé juridic protegit.- Concepte de patrimoni.-DELICTES PATRIMONIALS DE 
ENRIQUIMENT AMB APODERAMENT.- Furt i circumstàncies modificatives.- 
Robatori amb força en les coses.- Robatori amb violència o intimidación en les 
persones.-Referència a l’extorsió, el robatori i furt de vehicles de motor i la usurpació. 
 
TEMA 12 . DELICTES PATRIMONIALS D’ENRIQUIMENT AMB 
DEFRAUDACIÓ. 
 
Defraudacions: concepte i consideracions generals.- Estafa: concepte, elements i 
circumstàncies.- Apropiació indeguda. 
 
TEMA 13 (F/DPE)  (Continuació). Insolvències punibles: aixecament de bens i 
concursos.- ALTRES DELICTES PATRIMONIALS D’ENRIQUIMENT. Delictes 
relatius al dret d’autor i la propietat industrial.- Referència a la receptació i el blanqueig 
de diners. 
 
TEMA 14 . DELICTES PATRIMONIALS SENSE ENRIQUIMENT. Danys: 
concepte i modalitats. 
 
TEMA 15 (F/DPE). DELICTES CONTRA EL ORDRE SOCIOECONOMIC. 
 
Alteració de preus.-Delictes relatius al mercat i als consumidors.-Referència a la 
sostracció de cosa pròpia a la seva utilitat social.- Delictes societaris. 
 
TEMA 16 (F/DPE). DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA I LA 
SEGURETAT SOCIAL. 
 
Frau fiscal.- Referència a l’estafa i la malversación de subvencions.- Referència als 
delictes contra la Seguretat Social. 
 
TEMA 17 . DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS. 
DELICTE CONTRA ELS DRETS DELS CIUTADANS ESTRANGERS. 
 
TEMA 18 (F). DELICTES RELATIUS A L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I 
LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARTISTIC I EL MEDI AMBIENT. 
 
Referència als delictes sobre l’ordenació del territorio i sobre el Patrimoni Històric.- 
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.- Referència als delictes relatius a 
la protecció de la flora i la fauna. 
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TEMA 19 . DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COLECTIVA. 
 
Referència als delictes de risc catastròfic.- Referència als incendis.- Delictes contra la 
salut pública amb especial referència al tràfic de drogues.- Delictes contra la seguretat 
en el trànsit. 
 
 
TEMA 20 . FALSEDATS. 
 
Problemàtica del bé juridic. 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: l’intrusisme. 
 
TEMA 21 . DELICTES CONTRA LA ADMINISTRACIÓ PUBLICA. 
 
Concepte penal de funcionari.- Classificació dels delictes contra l’Administració 
pública.- Especial consideración 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 coma bus en l’exercici de la funció. 
 
TEMA 22 . DELICTES CONTRA LA ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA. 
 
Classificació dels delictes compresos en aquest Titol.- Especial consideración de : A) 
Prevaricació judicial.- B) Acusació i denúncia falses.- C) Simulació de delicte.- D) Fals 
testimoni: conceptes comuns a les diferents modalitats.- E) Encobriment.- F) Obstrucció 
a la justícia i deslleialtat professional.-G) Omissió d’impedir delictes.- H) 
Quebrantament de condemna. 
 
TEMA 23 (F) DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIÓ. 
 
Classificació dels delictes compresos en aquest títol.- Especial consideración de: A) 
Rebel.lió.- B) Delictes relatius a l’exercici de drets fonamentals: associació il.licita.- C) 
Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. 
 
TEMA 24 (F) DELICTES CONTRA L’ORDRE PUBLIC. 
 
Consideracions sobre el bé jurídic.- Classificació.- Especial consideración de: A) 
Atemtats, resistència i desobediència.- B) Terrorisme. 
 
TEMA 25 (F). DELICTES DE TRAICIÓ, CONTRA LA PAU O 
L’NDEPENDÈNCIA DE L’ESTAT I RELATIUS A LA DEFENSA NACIONAL. 
 
Classificació i conceptes generals.- DELICTES CONTRA LA COMUNITAT 
INTERNACIONAL. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
MUÑOZ CONDE,f. Derecho Penal. Parte Especial, 16ª edición. València (Tirant lo 
Blanch), 2007. 
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QUINTERO OLIVARES (Dir.). Comentarios a la Parte Especial del Código Penal. 
Pamplona (Aranzadi), 2005. 
 
 
Sistema d’avaluació. 
 

1. Es proporcionara als alumnes un dossier amb materials per treballar durant el 
curs, que incloura lectures i casos pràctics. Aquells alumnes que vulguin obtenir 
calificació de curs, hauran de presentar per escrit tres casos pràctics dels 
realitzats a classe i segons les indicacions que es donaran a les classes pràctiques. 
La calificació del treball realitzat durant el curs sera: “Insuficient”, “Bé” o “Molt 
bé”. 

 
2.Examen final: 
 

a) Els alumnes amb calificació de curs “Be” o “Molt bé”, només hauran de 
realitzar un test sobre els continguts conceptuals del programa de 
l’assignatura. La nota obtinguda al test s’incrementará en un punt. 
Aquells alumnes calificats amb “molt bé”, que, a més, hagin assistit 
regularment a classe i participat activament en el desenvolupament del 
curs, podran obtenir dos punts més en la nota del test. Les calificacions 
de curs i els punts obtinguts, es publicaran abans de l’examen. La nota 
del test, incrementada per la calificación del curs será la nota definitiva. 

b) El alumnes que no hagin realitzat el treball de curs o l’hagin realitzat de 
manera “Insuficient”, hauran de realitzar el mateix test que la resta 
d’alumnes i, a més, un cas pràctic que será un dels debatuts durant el 
curs. El test és eliminatori, de manera que cal aprovar-lo per fer promig 
amb la nota del cas pràctic. El promig entre la nota del test i la del cas 
pràctic  será la calificacio final.  

c) Segona convocatòria (setembre). Es mantindran les calificacions 
obtingudes durant el curs i l’examen es realitzara en les mateixes 
condicions de la convocatòria de juny. 
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