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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET PROCESSAL PENAL

Codi 101819

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Dret 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

7.5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 3 4.5

Nombre de grups 3 2

Coordinació CARBONELL TABENI, JOAQUIN

Departament/s DRET PRIVAT

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

75h Presencials (40%) 
112,5 Treball autònom (60%)

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Català 50.0 
Anglès 0.0 
Castellà 50.0

Distribució de crèdits 4,5 c GG 
3 c GM
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I. Competències específiques: 1. Demostrar coneixement de les característiques, institucions i procediments del sistema jurídic. 2. Capacitat per redactar documents jurídics de
naturalesa diversa. 3. Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la seva necessària visió interdisciplinària.
II. Competències genèriques: 1. Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic. 2. Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al perfil
del grau. 3. Capacitat de gestió adequada de la informació. 4. Capacitat d’aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.
 

Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

CARBONELL TABENI, JOAQUIN j.carbonell@dpriv.udl.cat 10,5

SEGURA SANCHO, FRANCISCO fsegura@dpriv.udl.cat 7,5

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura Dret Processal Penal està ubicada en el 3r curs, 1r semestre del Pla d’estudis del Grau en Dret. L’estudiant ha d’haver assolit coneixements sobre les
matèries estretament relacionades amb el Dret Processal Penal. Tenint en compte el fet de què ja estan assentades les bases sobre les quals es construeix la
ciència processal (jurisdicció, acció i procés), l’objectiu principal de l’assignatura és explicar l’especificitat del procés penal com l’eina de què disposa un Estat de
Dret per aplicar el Dret Penal.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competencies.

Competències significatives

Continguts fonamentals de l'assignatura

T

PROGRAMA DRET PROCESSAL PENAL

Tema 1. Objecte del procés penal. Jurisdicció i competència penal.- acció penal i acció civil. Òrgans jurisdiccionals penals.- Conflictes de jurisdicció i
competència.- Competència internacional dels tribunals espanyols.- Jurisdicció per raó de la matèria.- Competència objectiva.- Competència funcional.- Competència
territorial.- Alteració de les normes de competència objectiva i territorial per connexió.- Tractament processal.

Tema 2. Les parts acusadores en el procés penal.- Ministeri Fiscal.- Advocat del Estat.- Acusació popular.- Acusació particular.- Acusació privada.- Actor civil.-
Llei del Estatut de la víctima del delicte.

Tema 3. La part investigada en el procés penal. El dret de defensa.

El dret de defensa del investigat i la designació d’advocat.- Terminis per a la declaració de l’investigat.- Drets del detingut i del investigat.- Intervenció d’advocat i
Procurador. Els responsables civil. La declaració de rebel.lia

Tema 4. Inici del procés penal.- Inici d’ofici.- Denúncia.- Querella.- Atestat policial.-Investigació policial.- Diligències d’investigació del Ministeri Fiscal.

Tema 5. Mesures cautelars.- Concepte.- Principis.- Caràcters.- Pressupòsits.- Classes.- Mesures cautelars personals: citació; detenció i habeas corpus; presó
provisional i llibertat provisional.- Mesures de protecció: prohibicions de residència, circulació i comunicació; ordre de protecció a les víctimes de la violència
domèstica i de gènere.- Altres mesures limitatives de drets.- Mesures cautelars reals: fiança i embargament de béns.

Tema 6. Terminació del procés.- Terminació anormal: el sobreseïment i la conformitat.- La cosa jutjada penal.- Costes processals.

Tema 7. Recursos i impugnació de sentències fermes.- Recursos contra les resolucions del Lletrat de la Administració de Justicia.- Recursos contra resolucions
judicials interlocutòries i definitives.- Recursos ordinaris no devolutius: reforma i súplica.- Recursos ordinaris devolutius: apel·lació i queixa.- Recurs de cassació.-
Impugnació de sentències fermes: anul·lació, revisió i incident de nul·litat d’actuacions.

Tema 8. La prova en el procés penal. Prova anticipada i preconstituïda.- Prova il·lícita.- Càrrega de la prova.- Valoració de la prova: presumpció d’innocència i
principi in dubio pro reo.

Tema 9. Fase d’instrucció (I).- Incoació.- Secret de la instrucció.- Inspecció ocular.- Reconstrucció dels fets.- Recollida i conservació del cos del delicte.-
Identificació del delinqüent i de les seves circumstàncies personals.- Circulació i entrega vigilada de drogues.- Informes pericials. Protecció a testimonis i perits.-
Agent Infiltrat.- Inspeccions i intervencions corporals.

Tema 10. Fase d’instrucció (II).- Declaració del investigat.- Declaració dels testimonis.- Declaració de les víctimes.- Acarament.- Entrada i escorcoll en lloc tancat.-
Detenció i obertura de correspondència escrita i telegràfica.- Disposicions comuns a la intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques, la captació i
enregistrament de comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics, la utilització de dispositius tècnics de seguiment, localització i captació de
la imatge, el registre de dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació i els registres remots sobre equips informàtics.- Tractament processal de les mesures
d’investigació.

Tema 11.- Procediments penals (I): el procediment abreujat.- Fase d’instrucció: inici i conclusió de les diligencies prèvies.- Fase intermèdia: escrits d’acusació i
defensa; interlocutòria d’apertura del judici oral.- Fase de judici oral: conformitat; Fase preliminar; judici oral en absència.
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Tema 12. Procediments penals (II).- Procediment per a l’enjudiciament ràpid de determinats delictes.- Procés per acceptació de Decret.- Procediment davant el
Tribunal del Jurat.- Judici per delictes lleus.

Tema 13. Procediments penals (III).- Procediment ordinari per delictes greus.- Procediments amb especialitats.- Procés penal de menors.

Tema 14. Execució penal.- Concepte i naturalesa jurídica.- Òrgans que intervenen en l’execució penal.- Formes d’execució: a) L’execució de penes privatives de
llibertat; b) L’execució de penes no privatives de llibertat i de mesures de seguretat; c) L’execució de la responsabilitat civil i les costes.

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

I. Activitats formatives presencials

1. Lliçons magistrals i conferències d’experts en GG.

2. Classes pràctiques i seminaris en GM.

3. Tutories en grups de treball i individuals.

 

II. Activitats formatives no presencials

1. Estudi personal dels continguts teòrics i aplicats.

2. Pràctiques.

3. Textos dirigits.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

-Exposició teòrica de continguts (segons el Calendari Academic del Curs).

-Primera activitat d'avaluació continuada: prova escrita de caràcter objectiu.

-Segona activitat d'avaluació continuada: Dos practiques de temes del programa, que quedarán per explicats a efectes del examens.

-Tercera activivitat d'avaluació continuada: prova escrita de desenvolupament.

-Prova única  pels estudiants que no segueixen l'avaluació continuada.

-Proves escrites de recuperació.

Sistema d'avaluació

I.- Avaluació continuada.

Requisits ad-hoc de l'avaluació continuada: 

1.- L'alumne/a deu obtenir en les dos proves una puntuació mínima de 5.
2.- L'alumne/a deu assistir a les classes del GM i del GG de forma obligatòria, on es passaran controls d'assistència. El màxim permès són tres absències
injustificades durant el curs, seguides o discontínues.

1/ Prova escrita de caràcter objectiu.

Caràcter: la no presentació a la prova comporta la renúncia a l'avaluació continuada.

Observacions: no es recupera. La materia no es llibera.

Percentatge: 35% de la nota global.

2/ Prova escrita de desenvolupament.

Caràcter: la no presentació a la prova comporta la renúncia a l'avaluació continuada.

Percentatge: 50% de la nota global.

Observacions: no es recupera. La materia no es llibera.

3/ Pràctiques.

Caràcter: el no lliurament dels escrits comporta la renúncia a l'avaluació continuada. Observacions: no es recupera.

Dos practiques de temes del programa, que quedarán per explicats a efectes del examens.

Percentatge: 15% de la nota global.

 

II.- Avaluació mitjançant prova única/final.

Caràcter: obligatori pels estudiants que no segueixen l'avaluació continuada. Observacions: es recupera.

Percentatge: 100% de la nota global.
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III.- EXAMEN DE RECUPERACIÓ.

Comprèn tot el programa per a tots els alumnes, amb independència de l'avaluació escollida.

 

Bibliografia i recursos d'informació

RIFÁ, RICHARD y RIAÑO, Derecho Procesal Penal, Navarra.
BANACLOCHE y ZARZALEJOS, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal, Madrid.
DE LA OLIVA SANTOS, ARAGONESES MARTÍNEZ, HINOJOSA SEGOVIA, MUERZA ESPARZA, TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal Penal, Madrid.
MONTERO AROCA, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO, BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional, III, Proceso Penal, València.
MORENO CATENA, CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, València.
GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, Madrid.
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