
 
 

 
Guia docent de l’assignatura “Gestió pública de la seguretat” 

 

I. IDENTIFICACIÓ 

 
 Nom de l’assignatura: Gestió pública de la seguretat 
 Codi: 101839 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic: Segon 

 Tipus d’assignatura: Obligatòria 

 Crèdits ECTS: 6 

 Període d’impartició: Segon Semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Castellà 

 Professor/a Responsable de l’assignatura:  Dr. Ballbé. Dra. García Arán.  

 Correu electrònic: manuel.ballbe@uab.cat  ; mercedes.garcia@uab.cat   

Equip docent: 

 Professor/a : Montserrat Iglesias Lucia 

 Correu electrònic: montserrat.iglesias@uab.cat 

 Professor/a : Mª Carmen Medina Martínez 

 Correu electrònic: mariadelcarmen.medina@uab.cat 

II. PRESENTACIÓ 

L’assignatura “Gestió Pública de la Seguretat” és una assignatura de 6 crèdits de 
caràcter obligatori que s’imparteix al segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat 
Integral.  
 
Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal 
estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la 
seguretat des del punt de vista del dret administratiu i del dret penal 
 
La part de Dret Administratiu es centra en les activitats administratives i la incidència 
d’aquesta en la gestió pública de la Seguretat. Per això s’estudiarà les tres activitats 
administratives clàssiques, activitat de foment, de gestió de serveis públics i de 
limitació i la seva relació directa en la gestió pública de la Seguretat.  
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En quant a La part de Dret Penal es una part conceptual i tècnica. El temari es 
divideix en tres blocs, un primer en el qual definim els conceptes de Sistema Penal i 
Dret Penal, un segon en el qual expliquem els principis constitucionals del Dret 
Penal i un tercer en el qual analitzem la Teoria del delicte. 
 
Les classes s´ impartiran compaginant la explicació teòrica i l’anàlisi de casos 
pràctics, lectures complementaries i resolucions jurisprudencials. 
 

III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 
 
Des de l’àmbit  teòric 
 
1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de la seguretat pública des d’un context jurídic-
penal-administratiu.  
2. Conèixer la responsabilitat penal en la que poden incórrer a la feina. 
3. Conèixer l’activitat administrativa en la gestió pública de la seguretat. 
 
Des de l’àmbit pràctic 
 
1. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.  
2. Poder donar informació jurídica sobre assumptes penals i administratius a infractors i 
víctimes. 
3. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.  
4. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret administratiu i 
penal. 
 
Competències Específiques  
 

CE1 Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de 

prevenció i seguretat integral.  

CE10 Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.  

 
Resultats d’Aprentatge 
 

RA1.5 Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de 

seguretat de les organitzacions 



 
 

RA10.2 Aplicar els fonaments de marc legal aplicable necessari per aplicar la prevenció i 

la seguretat integral 

 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT3. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes. 

CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica 

CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes.  

CT9.  Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera 

professional i el creixement personal.  

CT11. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 

CT15. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de 

l'exercici professional.  

V. TEMARI I CONTINGUTS 

Temari Gestió pública de la seguretat  
 
TEMA 1. 
Les activitats administratives. Activitat de foment. Fomento econòmic, honorífic i jurídic.  
Incidència de l´ activitat de foment a la gestió pública de la seguretat. 
 
TEMA 2.  
Activitat de prestació de serveis públics. Gestió directa. Gestió indirecta. Gestió mixta.  
Incidència de l´ activitat de gestió de serveis públics a  la gestió pública de la seguretat. 
 
TEMA 3. 
Activitat de limitació. Autoritzacions. Mandats. Sancions. 
Incidència de l´ activitat de limitació a la gestió pública de la seguretat. 
 
TEMA 4.  
Sistema penal. Els operadores penals i les institucions que intervenen al sistema penal. El dret penal com 
a part del sistema penal. 
Dret Penal. El seu concepte i legitimació. Principis fonamentals del dret penal modern.  
Les fonts del Dret Penal. La interpretació de la llei  penal.  
Delictes i faltes.  Penes  i mesures de seguretat. 
 
 



 
 

TEMA 5.  
Límits de la responsabilitat penal en seguretat. Principis constitucionals de les lleis penals.  
El principi de legalitat i les seves garanties. El principi de mínima lesivitat. Principi de culpabilitat. La 
tutela judicial efectiva. 
 
TEMA 6.  
La infracció penal: definició i classes.  L’acció i l’omissió en la infracció penal. Graus d’execució en la 
infracció penal. Tipicitat i antijuridicitat.  
La responsabilitat penal. Imputabilitat i culpabilitat en la infracció penal. Dol i imprudència. Cas fortuït. 
Error. Punibilitat en la infracció penal. Circumstàncies que eximeixen, modifiquen o extingeixen la 
responsabilitat criminal. 
Infraccions penals concretes tipificades en el Codi Penal. 
 

VI. BIBLIOGRAFIA 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
MANUALS  RECOMANATS: 
 
ENRIQUE ORTS BERENQUER; JOSE LUIS GONZÁLEZ CUSSAC .- Compendio de Derecho Penal, Ed. Tirant Lo 
Blanch. 
 
MUÑOZ CONDE F. y GARCIA ARAN M. .- Derecho penal. Parte General, Valencia, ed. Tirant Lo Blanch,  
 
MUÑOZ CONDE F. .- Teoria General del delito. Ed. Tirant Lo Blanch. 
 
PARADA VAZQUEZ, R.: Derecho administrativo, Marcial Pons, 2014. 
 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Curso de derecho administrativo. Thomson Civitas, 2014. 
 
 
BIBLIOGRAFIA O MATERIAL COMPLEMENTARI:   
 
MANUALES  DE  CONSULTA: 
 
BUSTOS RAMIREZ J. y HORMAZABAL MALARÉE H. .- Manual de Derecho Penal. Parte General, Barcelona, 
PPU, .- Lecciones de Derecho penal (vol I y II, Madrid, ed. Trotta, - 
 
MIR PUIG, S.- Manual de Derecho penal. Parte General, Barcelona, ed. PPU,  
 
QUINTERO G., MORALES F. Y PRATS M. .- Curso de Derecho penal. Parte General, Barcelona, ed. Cedes,  
 
 
TEXTOS LEGALS: 
 



 
 

Constitució, Codi Penal, Llei d´ Enjudiciament Criminal, Llei Orgànica del Poder Judicial, Llei Orgànica 
General Penitenciaria, Codi de Lleis administratives (diverses editorials). 
  
 
VII. METODOLOGIES DOCENTS 

 

La metodologia docent consistirà en la combinació de les tècniques 
metodològiques de les classes magistrals juntament amb l’estudi del cas i el treball 
supervisat i autònom per part de l’alumne per millorar l’adquisició de 
coneixements i competències. 

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

Activitat d’Avaluació Pes Nota Final(%) Resultats 
d’aprenentatge 

Proves teòriques individuals: proves 
escrites que permetin valorar els 
coneixements adquirits per l’estudiant 

60% RA 1.5 
RA 10.2 

Avaluació continuada: Lliurament dels 
exercicis i problemes i Informes de les 
pràctiques realitzades  

40% RA 1.5 
RA 10.2 

 
El mètode d’avaluació d’aquesta assignatura s’estructura en dos apartats clarament 
diferenciats: 
 
1. Avaluació dels temes treballats a l´ aula i avaluació continuada 
 
Exercicis i problemes: entrega dels exercicis i problemes que es plantegin a classe. 
 
L´ alumne ha de realitzar quatre exercicis que es realitzaran en horari de classes pràctiques 
amb un valor d’un punt, cadascun, respecte la nota final. 
 
La nota d’aquests exercicis (4 punts (nota màxima) respecte la nota final de l’assignatura) es 
sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes 
hagin estat superades en les condicions que s’especifiquen a l’apartat següent*. 
 
 
2. Proves teòriques individuals 
 
Examen escrit: proves escrites que permeten valorar els coneixements adquirits per l´ 
estudiant. 
 



 
 

L´ alumne ha de superar dues proves escrites tipus test. El valor de les mateixes serà de 3 
punts, cadascuna, respecte de la nota final de l’assignatura. Sent el valor total de 6 sobre 10 
punts. 
 
*L’alumne que obtingui un 2,4 sobre 6 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar 
la nota que hagi obtingut de la part pràctica. 
 
 
3. Examen:  
 
L’alumne que no superi l’assignatura, que no arribi a un 5 (total) sobre 10, o bé no haig 
pogut seguir l’avaluació continuada, podrà presentar-se a l’examen final del total de 
l’assignatura. Aquest examen consistirà en una prova d’avaluació a la que es revaluaran el 
conjunt dels continguts de l’assignatura. La nota obtinguda en aquest examen serà la nota 
de l’assignatura. 
 
 
4. Plagi. 
 
Sense perjudici d’altres mesures disciplinàries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la 
normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir 
a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, 
deixar copiar,..., una activitat d’avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d’avaluació 
amb un zero (0). Les activitats d’avaluació qualificades d’aquesta forma i per aquest 
procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d’aquestes activitats 
d’avaluació per aprovar l’assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, 
sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. 
 
 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT  

 

Tipus 

 
Activitat 

Formativa Hores 

Crèdits
ECTS 

(6*hores
/150) 

Resultats d´aprenentage 

1.- Activitats Dirigides  
 

Classes magistral 

amb suport de 
TIC, participació 

activa dels 
estudiants 

  
60 

 
 
2,4 

 
RA 1.5 
RA 10.2 

2. Activitats 
Supervisades  

Tutories de 
recolzament a la 15 

 
0,6 

RA 1.5 
RA 10.2 



 
 

realització el 

treball pràctic i 
teòric 

3.-Activitats 
Autónomes (50%) 

Realització, 
exposició i debat 

d’exercicis i casos 
pràctics de forma 

individual i/o en 
grup i d’un 

treball individual 
i/o en grup 

 

75h 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
RA 1.5 
RA 10.2 
 
 

TOTAL  150 6  
 
 
 
 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 

1 No lectiva   

2 Tema 1  
Classe magistral 
Exposició del professor 
Recerca d’informació 

2h dirigides 
5h autònomes 

 

3 Tema 1 
Classe magistral 
Exposició del professor 
Recerca d’informació 

2h dirigides 
5h autònomes 

4 
Tema 2 
 
 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Recerca d’informació 

2h dirigides 
5h autònomes 

5 
Tema 2 

Pràctica 1 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

6 

 
Pràctica 1 
 
Tema 3 
 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

7 Tema 3 
 

Classe magistral 
Exposició del professor 

4h dirigides 
5h autònomes 



 
 

 
Pràctica 2 

Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

8 

Pràctica 2 
 
 
Tema 3 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

9 1ª Prova Teòrica  2h dirigides 
5h autònomes 

10 
Tema 4 
 
Pràctica 3 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

11 

Pràctica 3 
 
Tema 4 
 
 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

12 Tema 5 
Classe magistral 
Exposició del professor 
Recerca d’informació 

2h dirigides 
5h autònomes 

13 
Tema 5 
 
Pràctica 4 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

14 
Pràctica 4  
 
Tema 6 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

15 Tema 6 
Pràctica 5 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

4h dirigides 
5h autònomes 

16 
Pràctica 5 
 
Tema 6 

Classe magistral 
Exposició del professor 
Exercicis 

4h dirigides 
5h autònomes 



 
 
Preparació de treball 
Debat a classe 
Treball en grup 
Recerca d’informació 

17 2ª prova teòrica  2h dirigides 
5h autònomes 

18 No lectiva   
19 Examen Final   

 

XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Aquesta assignatura permet adquirir els coneixements i les competències necessàries de 
l’àmbit de la gestió pública de la seguretat des d’un enfoc integral. 
Des del punt de vista del dret administratiu s’ensenya les diferents polítiques i activitats que 
pot portar a terme l’administració amb l’objectiu de gestionar tots els conflictes i riscos que 
poden afectar a la ciutadania. Aquesta part de la matèria vol destacar la importància de les 
polítiques públiques en la prevenció i gestió de la seguretat. 
L’ensenyament de la matèria responsabilitat penal està enfocat des de la perspectiva de la 
prevenció en seguretat. Els diferents elements que conformen la responsabilitat penal son 
explicats i exposats des de la perspectiva de la seguretat integral. No és pot disposar d´una 
visió de la seguretat sense conèixer els principis bàsics que conformen la responsabilitat 
penal al nostre Estat i els diferents elements necessaris perquè es podi donar aquesta 
responsabilitat penal.  
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