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Prerequisits

PREREQUISITS (CAT)

Per al seguiment d'aquest mòdul no s'exigeix cap requisit especial. Tan sols estar en possessió de la
llicenciatura o grau de Dret. Per tant, es dona per suposat que l'alumne compta amb els coneixements bàsics
del Dret penal i processal penal prèviament adquirits durant els estudis de llicenciatura o grau.

PRERREQUISITOS (CAST)

Para el seguimiento de este módulo no se exige ningún requisito en especial. Únicamente estar en posesión
de la licenciatura o grado de Derecho. Por lo tanto, es presupone que el alumno cuenta con los conocimientos
básicos del Derecho penal y procesal penal previamente adquiridos durante los estudios de licenciatura o
grado.

Objectius

OBJECTIUS (CAT)

L'objectiu del Mòdul és donar a conèixer a l'alumne els principals medis i vies legals de defensa dels
interessos dels seus patrocinats. Per a l'assoliment d'aquest objectiu, les sessions es dirigiran a: a)
familiaritzar l'alumne amb el contingut i funció dels principals instruments jurídics de defensa legal al procés
(querella, recursos, escrits d'oposició als recursos, etc.); b) iniciar-lo en la seva aplicació pràctica (redacció
dels escrits, aplicació pràctica dels conceptes de la part general i especial del dret penal en la fonamentació
jurídica dels escrits).

OBJETIVOS (CAST)

El objetivo del módulo es dar a conocer al alumno los principales medios y vías legales de defensa de los
intereses de sus patrocinados. Con el fin de dar cumplimiento a ese objetivo, las sesiones se dirigirán a: a)
familiarizar al alumno con el contenido y función de los principales instrumentos jurídicos de defensa legal en
el proceso (querella, recursos, escritos de oposición a los recursos, etc.); b) iniciarlo en su aplicación práctica
(redacción de los escritos, aplicación práctica de los conceptos de parte general y especial del Derecho penal
en la fundamentación jurídica de los escritos).

Competències

Advocacia

Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment,
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Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment,
especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a lhora de defensar els drets dels
clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats
adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió,
risc o conflicte en relació amb els interessos

Resultats d´aprenentatge

Adquirir les tècniques d'avaluació dels fets en el tipus penal corresponent. Manejar jurisprudència.
Conèixer els diferents escrits de petició que es poden generar a la seu d'instrucció.
Conèixer les tècniques d'interrogatori.
Conèixer les tècniques de la defensa del client en seu policial i davant del jutjat d'instrucció.
Proposar diligències d'investigació i prova en l'acte del judici oral
Proposar diligències d'investigació i prova en l'acte del judici oral.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Redactar escrits d'acusació i de defensa en la fase intermèdia del procés penal.
Redactar i conèixer els diferents recursos davant de les resolucions judicials del jutge d'instrucció
després de la sentència.
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

CONTINGUTS (CAT)

SESSIÓ INTRODUCTÒRIA: 1. Organització judicial i criteris d'atribució competencial: el
plantejament de qüestions de competència. 2. Recusacions i excuses de Jutges i Magistrats;
l'abstenció del Ministeri Fiscal. 3. Tipus de procediment: aspectes comuns i distintius.
EL MARC CONSTITUCIONAL DEL PROCÉS PENAL: PRINCIPIS I DRETS.
EL MODEL DE PROCÉS PENAL, L'OBJECTE I LES PARTS. 1. El model de procés
penal i el principi acusatori. 2. L'objecte del procés: el dret d'acció penal, el dret de defensa,
la pretensió penal, la possibilitat d'acumulació de l'acció civil. 3. Les parts. 4. El Ministeri
Fiscal. 5. Costes.
LÍMITS CONSTITUCIONALS A LES ACTUACIONS PROCESALS D'INVESTIGACIÓ
DEL DELICTE.
INICI I INSTRUCCIÓ DEL PROCÉS PENAL (I). 1. L'inici del procediment, amb especial
referència a la denúncia i la querella. 2. La instrucció: els actes d'investigació,
preconstitució de prova, prova anticipada i mesures instrumentals restrictives de drets, amb
especial referència al dret de les parts a conèixer les actuacions, intervenir en el seu
desenvolupament i impugnar-les.

INICI I INSTRUCCIÓ DEL PROCÉS PENAL (II): 1. La funció del Jutge en fase d'inici i
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INICI I INSTRUCCIÓ DEL PROCÉS PENAL (II): 1. La funció del Jutge en fase d'inici i
instrucció del procés. 2. Les mesures cautelars, personals i reals, amb especial referència a
les que poden adoptar-se en processos per violència domèstica i per fets derivats de l'ús i
circulació de vehicles de motor.
LA FASE INTERMITJA: 1. La sol·licitud de diligències complementàries. 2. El
sobreseïment. 3. La obertura del judici oral. 4 Els escrits de qualificació i proposició de
prova. 5. La conformitat.
ELS ARTÍCLES DE PREVI PRONUNCIAMENT I EL JUDICI ORAL (I): 1. Els articles
de previ pronunciament: declinatòria de jurisdicció, cosa jutjada, prescripció del delicte,
amnistia i indult, falta d'autorització administrativa (suplicatori). 2. El judici oral: esquema
general. 3. La conformitat de l'acusat. 4. La suspensió del judici oral.
EL JUDICI ORAL (II) PRÀCTICA I VALORACIÓ DE LA PROVA. 1. La funció de
l'Advocat en la proposició i pràctica de la prova. 2. Mitjans, valoració i càrrega de la prova.
EL JUDICI ORAL (III) 1. Conclusions. 2. Informe. 3. Sentència.
RÈGIM GENERAL DE RECURSOS (I). 1. Pressupostos, requisits i efectes. 2. Els
recursos no devolutius: reforma i súplica. 3. Els recursos devolutius: apel·lació i queixa.
RÈGIM GENERAL DE RECURSOS (II): EL RECURS DE CASSACIÓ. 1. Introducció. 2.
Procedència del recurs. 3. Tramitació del recurs. 4. Tres aspectes pràctics concrets: 4.1.
Còmput del termini. 4.2. Acords de Ple no jurisdiccional de la Sala Segona del TS. 4.3. El
recurs de cassació i el recurs d'emparament.
RÈGIM GENERAL DE RECURSOS (III): Nul·litat d'actuacions i recurs d'emparament.
PROCEDIMENT RÀPID. 1. Àmbit d'aplicació. 2. Especial referència als processos per
delictes contra la seguretat vial, salut pública i violència domèstica. 3. La conformitat. 4. La
tutela judicial davant dels Jutjats de violència sobre la dona: especialitats processals.
EL JUDICI DE FALTES. 1. Règim general i el de les faltes d'enjudiciament immediat. 2.
Assenyalament de judici i citacions. 3. Celebració del judici. 4. Sentència i la seva
impugnació.
EL PROCEDIMENT DEL TRIBUNAL DEL JURAT. 1. Regulació, competència i
composició. 2. La instrucció. 3. El judici oral. 4. La sentència i els recursos.
L'EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES PENALS. 1. Els Jutjats i Tribunals sentenciadors.
2. Jutjats de Vigilància Penitenciària i Administració Penitenciària: les seves respectives
funcions. 3. Recursos contra les resolucions dels anteriors òrgans. 4. Incidents d'execució.
5. Terminació de l'execució.
PROCEDIMENT DE RESPONSABILITAT PENAL DEL MENOR. 1. Principis
reguladors. 2. Les fases del procediment. Sentència i Règim de recursos. 3. Principis
generals en l'execució de les mesures.
ELS DELICTES EN PARTICULAR

CONTENIDOS (CAST)

1. SESIÓN INTRODUCTORIA: 1. Organización judicial y criterios de atribución competencial:
el planteamiento de cuestiones de competencia. 2. Recusaciones y excusas de Jueces y
Magistrados; la abstención del Ministerio Fiscal. 3. Tipos de procedimiento: aspectos comunes y
distintivos.
2. MARCO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO PENAL: PRINCIPIOS Y DERECHOS.
3. EL MODELO DE PROCESO PENAL, El OBJETO Y LAS PARTES. 1. El modelo de proceso
penal y el principio acusatorio. 2. El objeto del proceso: el derecho a la acción penal, el derecho
de defensa, la pretensión penal, la posibilidad de acumulación de la acción civil. 3. Las partes. 4.
El Ministerio Fiscal. 5. Costas.
4. LÍMITES CONSTITUCIONALES A LAS ACTUACIONES PROCESALES DE
INVESTIGACIÓN DEL DELITO.
5. INICIO E INSTRUCCIÓN DEL PROCESO PENAL (I). 1. El inicio del procedimiento, con
especial referencia a la denuncia y la querella. 2. La instrucción: los actos de investigación,
preconstitución de la prueba, prueba anticipada y medidas instrumentales restrictivas de derechos,
con especial referencia al derecho de las partes a conocer las actuaciones, intervenir en su
desarrollo e impugnarlas.
6. INICIO E INSTRUCCIÓN DEL PROCESO PENAL (II): 1. La función del Juez en la fase de

inicio e instrucción del proceso. 2. Las medidas cautelares, personales y reales, con especial
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inicio e instrucción del proceso. 2. Las medidas cautelares, personales y reales, con especial
referencia a las que pueden adoptarse en procesos por violencia doméstica y hechos derivados del
uso y circulación de vehículos de motor.
7. LA FASE INTERMEDIA: 1. La solicitud de diligencias complementarias. 2. El
sobreseimiento. 3. La apertura del juicio oral. 4 Los escritos de calificación y proposición de
prueba. 5. La conformidad.
8. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y EL JUICIO ORAL (I): 1. Los
artículos de previo pronunciamiento: la declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción
del delito, amnistía e indulto, falta de autorización administrativa, suplicatorio. 2. El juicio oral:
esquema general. 3. La conformidad del acusado. 4. La suspensión del juicio oral.
9. EL JUICIO ORAL (II) PRÁCTICA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 1. La función del
Abogado en la proposición y práctica de la prueba. 2. Medios, valoración y carga de la prueba.
10. EL JUICIO ORAL (III) 1. Conclusiones. 2. Informe. 3. Sentencia.
11. RÉGIMEN GENERAL DE RECURSOS (I). 1. Presupuestos, requisitos y efectos. 2. Los
recursos no devolutivos: reforma y súplica. 3. Los recursos devolutivos: apelación y queja.
12. RÉGIMEN GENERAL DE RECURSOS (II): EL RECURSO DE CASACIÓN. 1.
Introducción. 2. Procedencia del recurso. 3. Tramitación del recurso. 4. Tres aspectos prácticos
concretos: 4.1. Cómputo del plazo. 4.2. Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda
del TS. 4.3. El recurso de casación y el recurso de amparo.
13. RÉGIMEN GENERAL DE RECURSOS (III): Nulidad de actuaciones y recurso de amparo. 
14. PROCEDIMIENTO RÁPIDO. 1. Ámbito de aplicación. 2. Especial referencia a los procesos
por delitos contra la seguridad vial, salud pública y violencia doméstica. 3. La conformidad. 4. La
tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer: especialidades procesales.
15. EL JUICIO DE FALTAS. 1. Régimen general y específico de las faltas de enjuiciamiento
inmediato. 2. Señalamiento de juicio y citaciones. 3. Celebración del juicio. 4. Sentencia y su
impugnación.
16. EL PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL JURADO. 1. Regulación, competencia y
composición. 2. La instrucción. 3. El juicio oral. 4. La sentencia y los recursos.
17. La EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS PENALES. 1. Los Juzgados y Tribunales
sentenciadores. 2. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Administración Penitenciaria: sus
respectivas funciones. 3. Recursos contra las resoluciones de los anteriores órganos. 4. Incidentes
de ejecución. 5. Terminación de la ejecución.
18. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. 1. Principios
reguladores. 2. Las fases del procedimiento. Sentencia y Régimen de recursos. 3. Principios
generales en la ejecución de las medidas.
19. LOS DELITOS EN PARTICULAR.

Metodologia

MÈTODE (CAT)

El mètode docent és de caràcter teòric-pràctic. Per a preparar cadascuna de les sessions, els alumnes hauran
de llegir el material que se'ls proporcioni a través del campus virtual. A la classe, s'explicaran i discutiran amb
el professor els aspectes principals dels temes objecte d'estudi i es realitzaran exercicis de redacció dels
principals escrits de la pràctica forense.

MÉTODO (CAST)

El método docente es de carácter teórico-práctico. Para preparar cada una de las sesiones, los alumnos
tendrán que leer el material que se les proporcione a través del campus virtual. En clase, se explicarán y
discutirán con el profesor los aspectos principales de los temas objeto de estudio y se realizarán ejercicios de
redacción de los principales escritos de la práctica forense.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

SIMULACIONS DE JUDICI 12 0,48 7, 8, 10

Avaluació

AVALUACIÓ (CAT)

60%: Avaluació continuada (participació a classe i a les activitats programades).
40%: Prova final (redacció d'un model d'escrit: 3/10, test: 7/10).

EVALUACIÓN (CAST)

60%: Evaluación continuada (participación en clase y en las actividades programadas).
40%: Prueba final (redacción de un modelo de escrito: 3/10, test: 7/10).

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

AVALUACIÓ CONTINUADA (redacció d'escrits, simulacions de judicis,
comentaris de sentències, etc.)

60% 135 5,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

EXAMEN 40% 78 3,12 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11
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