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Subject's general information

Subject name CRIMINAL LAW. GENERAL PART AND OFFENCES AGAINST THE PERSON

Code 101809

Semester ANUAL CONTINUED EVALUATION

Typology Degree Course Character Modality

Double bachelor's degree: Degree in Law and Degree in Business Administration and
Management

3 COMPULSORY
Attendance-
based

Bachelor's Degree in Law 2 COMPULSORY
Attendance-
based

Course number of
credits (ECTS)

9

Type of activity, credits,
and groups

Activity type PRAULA TEORIA

Number of credits 3.6 5.4

Number of groups 3 2

Coordination TAMARIT SUMALLA, JOSEP MARIA

Department PUBLIC LAW

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

90 h, presencials 
135 h. treball autònom

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language català

Office and hour of
attention

Carolina Villacampa Estiarte Dilluns de 17.00 a 19.00 h. Dimarts de 9 a 10 h 
Josep M. Tamarit Dilluns de 16 a 18 hores

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Teaching staff E-mail addresses
Credits taught by
teacher

Office and hour of attention

CALVO BERGES, MARTA marta.calvo@udl.cat 11,6

SALAT PAISAL, MARC marc.salat@udl.cat 2,7

TAMARIT SUMALLA, JOSEP MARIA josep.tamarit@udl.cat 3,7

TORRES FERRER, CLÀUDIA claudia.torres@udl.cat 3,6

Learning objectives

1. Comprendre el concepte de dret penal i els principis que l’informen 

2. Conèixer el concepte legal i dogmàtic de delicte 

3. Comprendre les categories dogmàtiques pròpies de la teoria del delicte i els elements que s’hiIntegren 

4. Aprendre a resoldre els problemes propis del Dret penal amb les eines conceptuals i argumentals

pròpies de la disciplina 

5. Conèixer els elements típics essencials delictes contra la vida humana, contra la salut, relatius a les manipulacions genètiques, relacionats amb la violència familiar i de gènere, contra
la integritat moral, contra la llibertat, la llibertat sexual, contra la intimitat, l’honor i les relacions familiars i el patrimoni 

 

Competences

University of Lleida strategic competences

Correctness in oral and written language.

Goals

1.Comprise the by right penal concept and the principles that inform him Know the legal and dogmatic concept of the crime 2.Comprise the own dogmatic categories of the
teoría of the crime and the elements that integrate 3.Learn to resolve the own problems of the penal Right with the conceptual tools and argumentals own of the discipline
4.Know the essential typical elements: crimes against the human life, against the health, relative to the genetic manipulations, related with the familiar violence and of
gender, against the moral integrity, against the freedom, the sexual freedom, against the privacy, the honour and the familiar relations and the heritage

 

Master Information and Communication Technologies.

Respect of the essential rights of equality between men and women, the promotion of Human Rights and of the values of a peace culture and democracy.

Master a foreign language.

 

Degree-specific competences

Show knowledge of the present legal system

Goals

Know the legal and dogmatic concept of the crime

 

Ability to form a reasoned legal decision

Goals

Learn to resolve the own problems of the penal Right with the conceptual tools and argumentals own of the discipline

 

Ability to perceive and assimilate the unitary nature of the legal system and its necessary transdisciplinary vision

Goals

1.Comprise the by right penal concept and the principles that inform him 2.Comprise the own dogmatic categories of the teoría of the crime and the elements that integrate
3.Know the essential typical elements: crimes against the human life, against the health, relative to the genetic manipulations, related with the familiar violence and of
gender, against the moral integrity, against the freedom, the sexual freedom, against the privacy, the honour and the familiar relations and the heritage

 

Ability to identify and interpret the sources of existing law

Goals

1.Comprise the by right penal concept and the principles that inform him 2.Know the essential typical elements: crimes against the human life, against the health, relative to
the genetic manipulations, related with the familiar violence and of gender, against the moral integrity, against the freedom, the sexual freedom, against the privacy, the
honour and the familiar relations and the heritage
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Ability to assess upon the possible answers to a legal problem, in various contexts, and design strategies which lead to different solutions

Goals

Learn to resolve the own problems of the penal Right with the conceptual tools and argumentals own of the discipline

 

Ability to redact legal documents of a different nature

 

Adquisition of a critical awareness in the analysis of the legal system and in the development of a judicial dialectic

Goals

1.Comprise the own dogmatic categories of the teoría of the crime and the elements that integrate 2.Know the essential typical elements: crimes against the human life,
against the health, relative to the genetic manipulations, related with the familiar violence and of gender, against the moral integrity, against the freedom, the sexual
freedom, against the privacy, the honour and the familiar relations and the heritage

 

Ability to negotiate and conciliate

 

Show knowledge of the characteristics, conceptual schedules, institutions and procedures of the judicial system

Goals

Know the legal and dogmatic concept of the crime

 

Ability to identify social interests and associated values in the judicial principles and rules

Goals

1.Comprise the by right penal concept and the principles that inform him 2.Know the legal and dogmatic concept of the crime 3.Comprise the own dogmatic categories of the
teoría of the crime and the elements that integrate

 

Degree-transversal competences 

Ability to adequately manage information (Instrumental ability)

Goals

Learn to resolve the own problems of the penal Right with the conceptual tools and argumentals own of the discipline

 

Ability to work in a team (Interaction ability)

Goals

Learn to resolve the own problems of the penal Right with the conceptual tools and argumentals own of the discipline

 

Ability to keep to an ethical commitment (Systemic ability)

 

Ability to pursue permanent autonomous learning and adapt to the new circumstances (Systemic ability)

Goals

Comprise the by right penal concept and the principles that inform him
Learn to resolve the own problems of the penal Right with the conceptual tools and argumentals own of the discipline

 

Ability to analyse and synthesize (Instrumental ability)

Goals

Comprise the by right penal concept and the principles that inform him
Know the legal and dogmatic concept of the crime

Ability to follow initiative, be creative and lead (Systemic ability)

Subject contents

Subject contents

L1.The penal right: concept. The material principles informadors of the dretpenal

 

L2.The theories of the penalty

 

L3.The penal Law: the principle of lawfulness

 

L4.Field of validesa space and storm of the penal Law
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L5.The juridical theory of the crime: concept of crime

 

L6.The tipicitat

 

L7.Structure of the type of unfair: the objective part of the type of unfair

 

L8.Structure of the type of unfair: the subjective part of the tipusd'unfair

 

L9.The tipicitat and the development of the crime: the iter criminis

 

L10.Type of autoria and tipicitat accessòria

 

L11.The antijuridicitat. Structure of the type of unfair. Causes dejustificació

 

L12.The culpabilitat. Concept and elements members. The absence deculpabilitat

 

L13.The punibilitat. The circumstances modificatives of laresponsabilitat criminal

 

L14.Unit and plurality of crimes

 

L15.The system of penal reactions

 

L16.The crimes against the life: the homicide

 

L17.The crimes against the life: the murder

 

L18.The crimes against the life: the inducció and the help to the suicide

 

L19.The crimes against the human life in formation: the abortion

 

L20.The crimes of injuries

 

L21.Relative crimes to the genetic manipulation

 

L22.Violence in the esfera familiar and violence of gender

 

L23.Crimes against the moral integrity

 

L24.Delictescontra The freedom.

 

L25.Crimes against the sexual freedom: assaults and sexual abuses.Sexual bullying

 

L26.Delictescontra The sexual freedom: exhibitionism and sexual provocation.Prostitution and corruption of Minors

 

L27.Crimes against the personal security

 

L28.Crimes against the privacy

 

L29.Crimes against the honour

 

L30.Crimes against the familiar relations
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Methodology

En aquesta matèria s'emprarà un sistema d'avaluació continuada en que es potencia el treball autònom de l'alumne, que es valorarà en les diferents sessions en grup mitjà. Les sesions
de grup gran de l'assignatura s'empraran per tal de fer una introducció el més interactiva possible als temes a tractar en cadasuna de les sessions. Desprès d'aquesta sessió introductòria
guiada pel professor l'alumne ha d'analitzar els textos legislatius i doctrinals que s'indiquen per aprofundir en les succintes explicacions sobre cada matèria efectuades en la sessió
presencial. Per tal que comprovar l'adequada evolució del treball de l'alumne i la correcta comprensió dels continguts, la setmana següent a aquella en que s'efectua la sessió de grup
gran, es dedicarà a realitzar una activitat sobre el tema tractat en aquella en la sessió de grup mitjà. 

Al llarg de les sessions de grup mitjà es valoraràn les intervencions dels estudiants tant respecte del comentari de textos legals, jurisprudencial o materials com en la resolució de casos
pràctics. 

Development plan

 

PRIMER QUADRIMESTRE:

DATA
Setmanes Activitat Agrupació

Hores Activitat
Avaluació

Descripció

 P NP T Treball presencial Treball autònom

18 setembre 1 Presentació assignatura GG 0.5  0.5    

 1
Exposició T. 1
El dret penal. Concepte.

GG 1 2 3  Seguiment i comprensió exposició Estudi  tema

 1 Comentari oral STC GM 1 1.5 2.5 * exposició oral conclusió lectura Realització lectura

25 setembre 2
Exposició T.2
Les teories de la pena.

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi  tema

 2 Comentari oral article doctrinal GM 1 1.5 2.5 * exposició oral conclusió lectura Realització lectura

2 octubre 3
Exposició T. 3
La Llei penal: el principi de legalitat:

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi  tema

 3 Comentari oral article doctrinal GM 1 1.5 2.5 * exposició oral conclusió lectura Realització lectura

9 octubre 4
Exposició T. 4
Àmbit de validesa espacial i temporal de la llei penal.

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi  tema

 4 Comentari oral text legislatiu GM 1 1.5 2.5 * exposició oral conclusió lectura Realització lectura

16 octubre
 
5

Exposició T. 5
La teoria jurídica del delicte: concepte de delicte.
Exposició T. 6
La tipicitat.

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi  tema

 5 Comentari oral article  doctrinal GM 1 1.5 2.5 * Exposició oral resolució cas
Estudi i resolució cas
pràctic

23 octubre
 
6

Exposició T. 7
Estructura del tipus d’injust: La part objectiva del tipus
d’injust.

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi  tema

 6 Resolució cas pràctic GM 1 1.5 2.5 * Exposició oral resolució cas
Estudi i resolució cas
pràctic

30 octubre
 
7

Exposició T. 8
Estructura del tipus d’injust: la part subjectiva del tipus
d’injust.

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 7 Resolució cas pràctic GM 1 1.5 2.5 * Exposició oral resolució cas
Estudi i resolució cas
pràctic

6 novembre 8 SETMANA D’ACTIVITATS AVALUATIVES

13
novembre

 
9

Exposició T. 9
La tipicitat i el desenvolupament del delicte: l’iter criminis. GG 1.50 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició

 
Estudi tema

 9 Resolució cas pràctic GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic
Estudi i resolució cas
pràctic

20
novembre

 
10

Exposició T. 10
Tipus d’autoria i tipicitat accessòria.
Exposició T. 11
L’antijuridicitat. Estructura del tipus d’injust. Causes de
justificació

GG 1.5 2.0 3.5  Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 10 Resolució cas pràctic GM 1 3 4 *
exposició oral cas pràctic, lliurament
cas pràctic per escrit

Estudi i resolució per
escrit cas pràctic

27
novembre

11
Exposició T. 12
La culpabilitat. Concepte i elements integrants. 
L’absència de culpabilitat

GG 1.5 2.0 3.5  Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 11 Resolució cas pràctic GM 1 3 4 *
exposició oral cas pràctic, lliurament
cas pràctic per escrit

Estudi i resolució per
escrit cas pràctic

4 desembre 12

Exposició T. 12
La culpabilitat. Concepte i elements integrants. 
L’absència de culpabilitat
Exposició T. 13
La punibilitat. Circumstàncies modificatives
responsabilitat criminal

GG 1.5 2 3.5  Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 12 Resolució cas pràctic GM 1 3 4 *
exposició oral cas pràctic, lliurament
cas pràctic per escrit

Estudi i resolució per
escrit cas pràctic

11
desembre

13
Exposició T. 14
Unitat  i pluralitat de delictes

GG 1.5 2.5 4   Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 13 Resolució de cas pràctic GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic
Estudi i resolució cas
pràctic
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18
desembre

14
Exposició T. 15
Sistema de reaccions penals.

GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 14 Resolució de cas pràctic GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic
Estudi i resolució cas
pràctic

8 gener 15 Repàs Part general / acabar temari GG 1.5 2.5 4  Seguiment i comprensió exposició Estudi tema

 15 Resolució de cas pràctic  1 3 4  Exposició oral cas pràctic
Estudi i resolució cas
pràctic

 16/19 Prova escrita desenvolupament 1 GG 2.5  2.5 28 Realització prova escrita  

                                                                                                                                        

SEGON QUADRIMESTRE:

 

DATA
Setmanes Activitat Resultats Aprenentatge Agrupació

Hores Activitat
Avaluació

Descripció

 P NP T Treball presencial

5 febrer 1

Exposició T. 16
Els delictes contra la vida:
l’homicidi
Exposició T. 17
Els delictes contra la vida:
l’assassinat

9,10, 11 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 1 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic

12 febrer 2
Exposició T. 18
Els delictes contra la vida: la
inducció i l’auxili al suïcidi

9,10,11 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 2 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 4 * exposició oral cas pràctic

19 febrer 3
Exposició T. 19
Els delictes contra la vida humana
en formació: l’avortament

9,10,12 GG 1.5 1.5 3  
Seguiment i comprensió
exposició

 3 Realització debat  GM 1 3.5 4.5 * Exposició debat per grups

26 febrer 4
Exposició T. 20
Els delictes de lesions

9,10, 13 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 4 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic

5 març
 
5

Exposició T. 21
Violència en l’esfera familiar i
violència de gènere

9,10, 14 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 5 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic

12 març
 
6

Exposició T. 22
Delictes contra la integritat moral

9,10, 15 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 6 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic

19 març
 
7

Exposició T. 23
El delicte de tracta d’essers
humans

9,10, 16 GG 1.5 2 3.5  
Seguiment i comprensió
exposició

 7 Comentari oral article doctrinal  GM 1 2 3 *
exposició oral conclusió
lectura
(preferiblement en anglès)

26 març
 
8

Exposició T. 24
Delictes contra la llibertat

9,10, 17 GG      

 8 Resolució cas pràctic  GM  10
Resolució
cas pràctic

 GM

26 març 8  SETMANA SANTA

2 abril 9  DILLUNS PASQUA

9 abril 10 ACTIVITATS AVALUATIVES

16 abril 11
Exposició T. 24
Delictes contra la llibertat

9,10, 17 GG 1,5 2,5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 11 Resolució cas pràctic  GM      

23 abril 12
Exposició T. 25
Delictes contra la llibertat sexual:
agressions i abusos sexuals

9,10, 17 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 12 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic

30 abril 13 FESTIU FDET      

7 maig 14

Exposició T. 26
Delictes contra la llibertat sexual:
exhibicionisme i provocació.
Prostitució

9,10, 18 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 14 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic
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14 maig 15
Exposició T. 27
Delictes contra la intimitat

9,10, 18 GG 1.5 2 3.5  
Seguiment i comprensió
exposició

 15 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició oral cas pràctic

21 maig 16
Exposició T. 28
Delictes contra l’honor

9,10, 18 GG 1.5 2 3.5  
Seguiment i comprensió
exposició

 16 Resolució cas pràctic  GM 1 2.5 3.5 *
exposició oral cas pràctic,
lliurament cas pràctic per escrit

28 maig 17
Exposició T. 29
Delictes contra les relacions
familiars

9,10, 19 GG 1.5 2.5 4  
Seguiment i comprensió
exposició

 17 Resolució cas pràctic  GM 1 1.5 2.5 * exposició cas pràctic

 18-20 Prova escrita desenvolupament 2  GG 2.5  2.5 28 Realitzar prova escrita

 

*Les intervencions efectuades en les sessions de grup mitjà en la resolució de casos pràctics, comentaris de lectures i debats valdran un 22% de l’avaluació en cadascun dels dos
semestres

(P) activitat presencial

(NP) activitat no presencial  (treball autònom)

Evaluation

EVALUACIÓN CONTINUADA

Actividades de Evaluación Criterios % fechas O/V (1)

Prova escrita desenvolupament 1 Part teòrica 40  O I

Test i Resolució de casos pràctics, comentaris de lectures i debats a GM així com
a jornades acadèmiques organitzades des de l'àrea de Dret Penal. Part General

Valoració mínim 2 intervencions 10 Totes les sessions GM O I

Prova escrita desenvolupament 2
Part teòrica
Part pràctica

40  O I

Test i Resolució de casos pràctics, comentaris de lectures i debats a GM així com
a jornades acadèmiques organitzades des de l'àrea de Dret Penal. Part especial

Valoració mínim 2 intervencions 10 Totes les sessions GM O I

(1)Obligatòria / Voluntària       (2)Individual / Grupal

 

Para que se pueda considerar no presentado a un estudiante, éste/a no ha tenido que realizar actividades evaluables que representen más del 10% de la calificación global de la
asignatura.

En cada una de las pruebas de desarrollo, que representan un 40% del valor de la asignatura, se debe obtener una nota mínima de 5 sobre 10. En caso contrario la calificación de la
asignatura será 3 (suspendido).

Si se obtiene un mínimo de un 5 en la primera prueba de desarrollo (enero) el alumnado liberará la materia de la que se hubiera examinado. En caso contrario, si no se llega al 5 en esta
primera prueba, implicará que el alumno deba examinarse de toda la materia de la asignatura en la 2ª prueba de desarrollo, por lo que se harán las dos pruebas conjuntamente (parte
general y parte especial). Cada una de ellas tendrá un valor del 40% y será requisito indispensable superarla.

En cualquier caso, si a pesar de haber aprobado la primera prueba de desarrollo relativa a la parte general del Derecho penal, el alumno no llega al 5 en la segunda prueba (delitos contra
las personas), tendrá derecho a recuperar ésta en la fecha establecida para la recuperación.

Como se pone de manifiesto a la parrilla situada supra, la realización de dos tests (en la semana 9 de cada uno de los cuatrimestres) y la resolución de casos prácticos, comentarios de
lecturas y debates a GM será evaluada continuamente y representará un 10% de la nota global de la asignatura en cada uno de los dos cuatrimestres.

 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA

En caso de que un/a estudiante acredite documentalmente su imposibilidad de asistir a las actividades programadas dentro de la evaluación continuada (por trabajo remunerado, segunda
o ulterior matrícula de la asignatura ...) podrá optar por una prueba única de validación de competencias y conocimientos que se realizará el día y en el horario establecido en el
calendario de evaluación del Grado para la prueba final de la evaluación ordinaria. Esta prueba consistirá en un examen de desarrollo sobre todo el temario del curso dividido en una parte
teórica y en un caso práctico.

La solicitud de esta modalidad evaluativa deberá realizarse antes del 4 de diciembre de 2018 con acreditación documental y, una vez hecha, no se podrá modificar. A la página web de la
Facultat se encuenta el documento que se debe rellenar i entregar al profesor Salat  http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-davaluacio-
alternativa.pdf

Esta prueba, en tanto que supone el 100% de la nota de la assignaura, tendrá recuperación en la fecha que se fijará a final de curso. 
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