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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

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

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 3 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%)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

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

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CARBONELL TABENI, JOAQUIN joaquin.carbonell@udl.cat 10,5

SEGURA SANCHO, FRANCISCO francisco.segura@udl.cat 7,5

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Objectius

Contrastar els diferents actes d'inici del proces penal detectant les seves especificitats i els efectes que es
deriven. Redactar una querella.
Justificar els pressupostos i les finalitats de les mesures cautelars i de protecció. Redactar una interlocutòria
adoptant una mesura cautelar.
Desenvolupar estratègies per a la defensa dels interessos de l'imputat i la víctima. Redactar escrits d'acusació i
defensa.

Correcció en l'expressió oral i escrita
Objectius

1.Definir el poceso penal. Explicar les seves funcions i reconèixer els principis que ho informen. 2.Seleccionar,
interpretar i aplicar correctament les normes que determinen la competència dels tribunals penals. 3.Identificar el
règim jurídic de les parts del procés penal.4. Delimitar i valorar els elements identificadors de l'objecte del procés
penal. 5.Establir diferències entre les causes legals de connexió d'objectes. 6.Reconèixer l'eventual heterogeneïtat
de l'objecte de procés penal i les seves manifestacions en els actes processals. 7.Categoritzar els actes
d'imputació criminal. 8.Contrastar els diferents actes d'inici del procés penal detectant les seves especificitats i els
efectes que es deriven. Redactar una querella. 9.Comparar i assenyalar els caràcters principals de les funcions
investigadores de la Policia Judicial, Ministeri Fiscal i Jutjat d'Instrucció. 10.Analitzar la regulació i pràctica de les
diligències de recerca des de la perspectiva del principi de proporcionalitat. 11.Justificar els pressupostos i les
finalitats de les mesures cautelars i de protecció. Redactar una interlocutòria adoptant una mesura cautelar.
12.Deduir la necessitat de preveure una fase intermèdia en el procés penal. Distingir sobre la base de la seva
eficàcia, entre prova preconstituida, prova anticipada i prova practicada en judici oral. 13.Valorar la terminació del
procés penal mitjançant la conformitat de l'acusat a partir dels postulats de la presumpció d'innocència.
14.Desenvolupar estratègies per a la defensa dels interessos de l'imputat i la víctima. Redactar escrits d'acusació i
defensa. 15.Sistematitzar les vies d'impugnació de les resolucions judicials i del secretari judicial. 16.Descriure els
tipus de processos penals i relacionar-los amb les institucions treballades en part general. 17.Plantejar i resoldre
les qüestions que genera l'execució dels pronunciaments de la sentència penal. 18.Explicar el concepte de Dret
processal penal.
Competències específiques de la titulació

Capacitat per a percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinar.
Objectius
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Definir el pocés penal. Explicar les seves funcions i reconèixer els principis que ho informen.

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del sistema
jurídic.
Objectius

Identificar el règim jurídic de les parts del procés penal. Delimitar i valorar els elements identificadors de l'objecte
del procés penal. Establir diferències entre les causes legals de connexió d'objectes. Categoritzar els actes
d'imputació criminal. Analitzar la regulació i pràctica de les diligències de recerca des de la perspectiva del principi
de proporcionalitat. Deduir la necessitat de preveure una fase intermèdia en el procés penal. Distingir sobre la base
de la seva eficàcia, entre prova preconstituida, prova anticipada i prova practicada en judici oral. Valorar la
terminació del procés penal mitjançant la conformitat de l'acusat a partir dels postulats de la presumpció
d'innocència. Sistematitzar les vies d'impugnació de les resolucions judicials i del secretari judicial. Descriure els
tipus de processos penals i relacionar-los amb les institucions treballades en part general. Explicar el concepte de
Dret processal penal. Definir el pocés penal. Explicar les seves funcions i reconèixer els principis que ho informen.

Capacitat per a redactar documents jurídics de diferent naturalesa
Objectius

Contrastar els diferents actes d'inici del proces penal detectant les seves especificitats i els efectes que es
deriven. Redactar una querella.
Competències transversals de la titulació

Capacitat de gestió adequada de la informació. (C. Instrumental)
Objectius

Seleccionar, interpretar i aplicar correctament les normes que determinen la competència dels tribunals penals.
Contrastar els diferents actes d'inici del proces penal detectant les seves especificitats i els efectes que es
deriven. Redactar una querella. Comparar i assenyalar els caràcters principals de les funcions investigadores de la
Policia Judicial, Ministeri Fiscal i Jutjat d'Instrucció. Justificar els pressupostos i les finalitats de les mesures
cautelars i de protecció. Redactar una interlocutòria adoptant una mesura cautelar. Valorar la terminació del procés
penal mitjançant la conformitat de l'acusat a partir dels postulats de la presumpció d'innocència. Desenvolupar
estratègies per a la defensa dels interessos de l'imputat i la víctima. Redactar escrits d'acusació i defensa.
Sistematitzar les vies d'impugnació de les resolucions judicials i del secretari judicial. Descriure els tipus de
processos penals i relacionar-los amb les institucions treballades en part general. Plantejar i resoldre les qüestions
que genera l'execució dels pronunciaments de la sentència penal. Explicar el concepte de Dret processal penal.

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies. (C. Sistèmica)
Objectius

Seleccionar, interpretar i aplicar correctament les normes que determinen la competència dels tribunals penals.
Contrastar els diferents actes d'inici del proces penal detectant les seves especificitats i els efectes que es
deriven. Redactar una querella.
Justificar els pressupostos i les finalitats de les mesures cautelars i de protecció. Redactar una interlocutòria
adoptant una mesura cautelar.
Desenvolupar estratègies per a la defensa dels interessos de l'imputat i la víctima. Redactar escrits d'acusació i
defensa.
Descriure els tipus de processos penals i relacionar-los amb les institucions treballades en part general.
Plantejar i resoldre les qüestions que genera l'execució dels pronunciaments de la sentència penal.

Sistema d'avaluació

I.- Avaluació continuada.
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Requisits ad hoc de l'avaluació continuada:

1.- L'alumne/a deu obtenir en la primera prova una puntuació mínima de 5.
2.- L'alumne/a deu assistir en les classes del GM i del GG de manera 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 matèria 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 matèria no es llibera.

3/ Pràctiques.

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

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografía recomanada

José María Rifá Soler; Manuel Richard González; Iñaki Riaño Brun, Derecho Procesal Penal, Pamplona.

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.
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