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1. OBJECTIU DE L’ASSIGNATURA 
- Saber utilitzar les eines conceptuals i augmentatives necessàries i saber utilitzar les fons 
per a ser capaç d’enfrontar-se –com a defensa, acusació o en clau judicial- a un cas penal, 
realitzant una bona acusació, una bona defensa o una bona resolució judicial. 
 
 
2. PROGRAMA 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Tema 1: CONCEPTE DE DRET PENAL. Dret penal i altres formes de control social. 
Dret penal i dret administratiu sancionador. Infracció penal i sanció penal. Les fonts del 
dret penal. 
 
Tema 2: FINALITATS DEL DRET PENAL Els problemes de justificació del dret penal 
front a altres sistemes de control. Teories de justificació del càstig. Justificació i elecció del 
càstig. Justificació del càstig i Constitució. 
 
Tema 3: GARANTIES DEL CIUTADÀ FRONT A LA INTERVENCIÓ PUNITIVA 
DE L’ESTAT: Legalitat (formal i material). Ofensivitat (exclusiva protecció de bens 
jurídics). Culpabilitat. Proporcionalitat. Ultima ratio. Humanitat. Resocialització. Ne bis in 
idem.  
 
 
 

LA LLEI PENAL. 
 
Tema 4: PRINCIPI DE LEGALITAT. Plantejament general. Enunciat de les garanties 
que conté el principi de legalitat en els delictes i les penes: a) reserva de llei i reserva de llei 
orgànica, b)prohibició de retroactivitat i retroactivitat de la llei més favorable; les lleis 
temporals c) principi de taxativitat i seguretat jurídica; d) Prohibició d’analogia i anologia 
“in bonam partem”;  
 
Tema 5: ÀMBIT ESPACIAL DE LA LLEI PENAL: Territorialitat de la llei penal. 
Concepte jurídic de territori. Extraterritorialitat de la llei penal. Dret penal internacional. 
L’extradició: concepte, classes i principis dominants. Extradició i euroordre. 
 
Tema 6: ÀMBIT PERSONAL DE LA LLEI PENAL: El  principis d’igualtat front la 
llei. Inviolabilitats. Immunitats. 



 
 
 

TEORIA DEL DELICTE 
 
 
Tema 7: CONCEPTE DE DELICTE: teoria jurídica del delicte. Noció de delicte en el 
Dret penal espanyol. Diferència delictes i faltes. Classificació dels delictes. 
 
A) LA TIPICITAT 
Tema 8. CONCEPTE DE TIPICITAT. Requisits per a que una persona realitzi una 
conducta típica. 
 
Tema 9. ELEMENTS OBJECTIUS DE LA CONDUCTA TÍPICA:  

A) SUBJECTE. Referència a l’actuació en nom d’un altre i a la responsabilitat de les 
persones jurídiques 

B) COMPORTAMENT (Acció u omissió). Supòsits de inexistència de comportament 
C) RESULTAT TÍPIC. Lesió o posta en perill d’un bé jurídic. Problemes d’imputació 

entre conducta i resultat típic. 
  
 
Tema 10: ELEMENTS SUBJECTIUS DE LA CONDUCTA TÍPICA: 

A) El delicte dolós. El dol. Elements. Classes. Error de tipus. Elements subjectius 
del tipus. 
 
Tema 11: ELEMENTS SUBJECTIUS DE LA CONDUCTA TÍPICA 

B) El delicte imprudent. Imprudència: concepte i classes. Sistema legal 
d’incriminació de la imprudència.  
 
Tema 12: LA TIPICITAT AL DELICTE D’OMISSIÓ: omissió  pròpia. Omissió 
impròpia (o comissió per omissió). 
 
B) L’ANTIJURIDICITAT 
 
Tema 13: L’ANTIJURIDICITAT. CONCEPTE I QÜESTIONS GENERALS. 
Concepte d’antijuridicitat. Exclusió de l’antijuridicitat: causes de justificació. Elements de 
les causes de justificació. Error sobre les causes de justificació. 
 
Tema 14: CAUSES DE JUSTIFICACIÓ:  la legítima defensa; concepte i requisits. 
 
Tema 15: CAUSES DE JUSTIFICACIÓ (cont.): L’estat de necessitat; concepte i 
requisits. Classes. 
 
Tema 16: CAUSES DE JUSTIFICACIÓ (cont.): El compliment d’un deure, exercici 
legítim d’un dret, ofici o càrrec. La problemàtica del consentiment. 
 



C) LA CULPABILITAT 
 
Tema 17: CONCEPTE I QÜESTIONS GENERALS: Concepte de culpabilitat. Elements 
de la culpabilitat: imputabilitat, coneixement de l’antijuridicitat i exigibilitat.  
  
Tema 18: CAUSES D’EXCLUSIÓ DE LA CULPABILITAT:  

A) CAUSES D’INIMPUTABILITAT 
B) ERROR DE PROHIBICIÓ 
C) POR INSUPERABLE 

 
 
D) LA PUNIBILITAT 
 
Tema 19: PUNIBILITAT: teoria general sobre la punibilitat com a element del delicte. 
Causes de no punibilitat (personals, procedimentals i objectives). 
 
E) ITER CRIMINIS I CODELINQÜÈNCIA. 
 
Tema  20: ITER CRIMINIS:  Els actes preparatoris. Els actes executius: la temptativa. La 
temptativa inidònia. El desistiment. La consumació. 
 
Tema 21: AUTORIA I PARTICIPACIÓ: El principi d’accessorietat. Autoria: l’autor 
directe, l’autor mediat, la coautoria. Participació: l’inductor, el cooperador necessari, el 
còmplice simple. Distinció entre participació i encobriment. Participació en delictes 
especial. 
 
 
F) ELEMENTS ACCIDENTALS DEL DELICTE 
 
Tema 22: CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA RESPONSABILITAT: 
teoria general sobre les circumstàncies. Circumstàncies atenuants. Circumstàncies 
agreujants. Circumstància mixta. 
 
Tema 23: CONCURS DE LLEIS I CONCURS DE DELICTES: concurs de lleis. 
Concurs de delicte: concurs ideal, concurs medial, delicte continuat, delicte massa, concurs 
real. 
 

 
CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DEL DELICTE. 

 
Tema 24: CLASSES DE PENES: Classificació legal de les penes. Penes privatives de 
llibertat. Penes privatives de drets. Penes pecuniàries. Distinció entre penes principals i 
accessòries. 
 
Tema 25: DETERMINACIÓ DE LES PENES: Determinació legal, determinació judicial 
i determinació executiva. 



 
Tema 26: SUSPENSIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LES PENES PRIVATIVES DE 
LLIBERTAT: suspensió de l’execució de la pena. Substitució de la pena. 
 
Tema 27: EXECUCIÓ DE LES PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT: Llei i 
reglament penitenciaries: principis generals de l’execució penal. La llibertat condicional. 
 
Tema 28: A) MESURES DE SEGURETAT: concepte i garanties bàsiques. Règim 
general. Règim específic: mesures privatives de llibertat, mesures no privatives de llibertat. 
B) CONSEQÜÈNCIES ACCESÒRIES DEL DELICTE. C) RÈGIM LEGAL DE LA 
MINORIA D’EDAT PENAL 
 
Tema 29: RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE DELICTE: Responsabilitat 
civil derivada de delicte i falta. Costes processals. 
 
Tema 30: EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT PENAL:  Causes d’extinció: règim 
legal. Estudi particular de la prescripció, l’indult i el perdó de l’ofès. La cancel·lació dels 
antecedents penals. 
 



3. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA  
(CAL ELEGIR UN DELS SEGÜENTS MANUALS) 
 
- J. CEREZO MIR (1998-2004): Curso de derecho penal español. Parte General. 
Madrid:Tecnos. 
 
- S. MIR PUIG (2004): Derecho penal. Parte general. 7ª ed. Barcelona:Ed. Repertor 
 
- F. MUÑOZ CONDE-M. GARCÍA ARÁN (2007):Derecho penal. Parte general. 7ª ed., 
Valencia:Tirant lo blanch. 
 
- G. QUINTERO OLIVARES (2007). Parte general del derecho penal. 2ª ed. 
Pamplona:Aranzadi,  
 
 



4. . METODOLOGIA DIDÀCTICA I TREBALL DE L’ALUMNAT 
a) Sistema docent-  

 Sistema participatiu, amb una explicació teòrica per part del professor, la realització 
d’exercicis de comprensió teòrica dins i fora de l’aula, la simulació de judicis a 
l’aula –en les classes pràctiques- i la realització de pràctiques escrites per part de 
l’alumnat.  

 Correcció a classe i de forma individualitzada de pràctiques i exercicis.  
 L’alumnat ha de fer autocorrecció dels exercicis i de les pràctiques realitzades. 

 
b) Treball alumnat 

 Durant el curs l’alumnat haurà de fer: 
a) Un exercici o una pràctica per setmana 
b) Una exposició oral 
c) Una prova teòrica  (7 maig 2009) 
d) Una prova pràctica (14 maig 2009) 

 L’alumnat haurà de realitzar totes les pràctiques escrites i tots els exercicis. El 
professor demanarà els treballs a una part de l’alumnat –aleatòriament escollits- i els 
tornarà corregits i avaluats.  

 
c) Assistència a classe 

 L’assistència a classe de l’alumnat és obligatòria. Es requereix un mínim del 80% 
per a poder ser avaluat. 

 
d) Material 

 Per a realització de les pràctiques escrites i orals existirà un dossier de pràctiques, a 
disposició de l’alumnat, al servei de fotocòpies.  

 Els exercicis s’aniran repartint a classe durant el curs. 



e) Forma de realitzar el treball extern 
 Exercicis i pràctiques s’han de fer amb ordinador amb una extensió màxima de 2 

fulls. Es obligatori fer constar tant la bibliografia utilitzada com la jurisprudència 
llegida..  

 La redacció de les pràctiques escrites i exercicis ha de ser personal. El plagi 
comportarà l’exclusió del sistema d’avaluació continuada i el suspens de 
l’assignatura. 

 L’alumnat haurà de fer una correcció del seu exercici a classe i valorar-lo. La 
valoració de l’exercici o pràctica per part del professor  es basarà tant en l’exercici 
realitzat com en l’autocorrecció.  

 L’alumnat que presentin una pràctica oral haurà d’anar amb una antelació mínima 
de dues setmanes al despatx del professor per rebre assessorament sobre la 
preparació. A principi de curs es procedirà a fer els grups de pràctiques orals. 

 Per realitzar les pràctiques escrites, exercicis i proves és imprescindible la consulta 
d’un manual de dret penal, dels que apareix a la bibliografia. El manual ha de ser 
utilitzat per ampliar les qüestions tractades a classe. 

 
f) Valoració 

 Exercicis i pràctiques: l’alumnat està obligat a fer tots els exercicis i pràctiques del 
curs i a fer l’autocorrecció en el decurs de la classe. El professor demanarà, de 
manera aleatòria els exercicis i pràctiques, a una part de l’alumnat i els tornarà 
corregits i avaluats. A cada alumne/a se li demanaran un mínim de 6 entre 
exercicis/pràctiques per any. 

 Pràctica oral: serà valorada pel professor exclusivament sobre la base de la forma 
de presentació, la preparació i la capacitat augmentativa en defensa de les posicions. 

 Proves: seran corregides i retornades. 
 



6. SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Model 

 Sistema d’avaluació continuada, sense examen final.   
 
Valoració de l’alumnat (sobre 10 punts) 

 Exercicis:               20% 
 Pràctiques escrites  20% 
 Pràctica oral           20% 
 Prova teòrica:         20% 
 Prova pràctica:       20% 

 
Aprovació de l’assignatura:  

 S’ha de treure un mínim de 5 punts en els diferents apartats dels que consta 
l’avaluació. 

 
Punts extra 

 Fins a 1 punt per presentar puntualment i correctament tot el que es demana 
 Fins a 1 punt per participar oralment a les classes 

 
Reclamacions 

 Si un alumne/a considera que en el seu curs les seves notes mitjanes dels exercicis i 
pràctiques son superiors a les avaluades pel professor podrà fer la reclamació 
pertinent aportant tot el seu treball i les seves avaluacions. 

 Totes les notes son revisables. 
 
Exigències  del sistema d’avaluació:  

 Per mantenir-se en el sistema d’avaluació cal complir amb l’assistència a classe i 
tenir el nivell mínim de rendiment en totes les tasques. Davant d’alguna dificultat 
específica per a complir es demana parlar amb el professor. El no compliment 
injustificat amb les exigències del curs comportarà l’exclusió del sistema 
d’avaluació continua i la no superació de l’assignatura. 

 
 
 
 



7. ALTRES QÜESTIONS 
Codi penal-  

 A classe s’ha d’assistir amb el Codi penal (actualitzat a setembre 2008). 
 
 
Tutories (despatx B2-154) (Telf.. 93.5812247) 
 

 PRIMER QUADRIMESTRE:  Dimecres de 11.30 a 13 y de 17.30 a 18.30. 
 SEGON QUADRIMESTRE:   Dimecres de 11.30 a 13 i de 15-16. 

 
(Per concertar tutories en altres horaris parlar amb el professor). 
 
Consultes per e-mail:  

 josep.cid@uab.cat 
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