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Informació general de l'assignatura

Denominació DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS

Codi 13301

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Màster
Universitari en Advocacia i
Màster Unviersitari en
Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en
Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.6 4.4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BLANCO CORDERO, ISIDORO

Departament/s DRET PÚBLIC

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

15% presencial / 75% virtual

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició castellà

2020-21

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

BLANCO CORDERO, ISIDORO isidoro.blanco@ua.es 2

CARRASCO ANDRINO, MARIA
DEL MAR

mar.carrasco@ua.es 1

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
ANTONIO

anandez@uji.es 2

SALAT PAISAL, MARC marc.salat@udl.cat 1

Objectius acadèmics de l'assignatura

Es pretén que l'alumne assimili convenientment:

l'estructura i articulació de la part especial del Dret penal espanyol, i l'aplicació al cas concret dels principis
constitucionals i les regles de la part general del Dret penal,
els elements essencials de les diferents infraccions previstes per a tutelar béns jurídics individuals i
col·lectius, i
la problemàtica concursal i les diverses implicacions de les previsions penals.

Així mateix, es pretén:

exercitar el maneig pràctic de les fonts (legals, jurisprudencials i doctrinals),
perfeccionar l'ús tècnic del llenguatge i les habilitats de comunicació verbal i escrita destinada tant a
professionals com a no iniciats en aquestes matèries,
aplicar els coneixements a la resolució de casos concrets, i
treballar habilitats de discurs alternatiu en funció de la posició que s'assumeixi en un conflicte concret
(acusació / defensa) i de ponderació d'argumentacions enfrontades.

Competències

 

1. Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.

2. Coneixement de les diferents perspectives d'abordatge del comportament antisocial.

3. Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància juridicopenal.

4. Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.

5. Delimitació de grans grups delictius.
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6. Coneixement del sistema de sancions penals.

7. Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.

8. Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.

9. Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic-penal.

10. Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic.

11. Domini de les TIC.

12. Aptitud per aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins la seva àrea d'estudi.

13. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació
dels seus coneixements i judicis.

14. Capacitat per comunicar les pròpies conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors
propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

16. Capacitat de treball en equip.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Delictes contra les persones: vida, salut, intimitat, honor, llibertat, integritat moral.
Tema 2: Delictes contra el patrimoni.
Tema 3: Delictes relatius al medi ambient.
Tema 4: Dret penal del risc: delictes contra la seguretat col·lectiva, relacionats amb el tràfic de drogues, amb la
conducció de vehicles de motor, amb els fraus alimentaris nocius.
Tema 5: Delictes relacionats amb l'activitat administrativa.
Tema 6: Delictes informàtics.
Tema 7: Delictes contra l'ordre públic: terrorisme.
Tema 8: Criminalitat organitzada.

Eixos metodològics de l'assignatura

Les activitats formatives consistiran en sessions magistrals, conferències d'experts, estudi de materials, lectures
orientades, resolució de casos.

Tant les sessions magistrals com les sessions d'experts s'efectuaran al llarg del primer mes del primer semestre,
moment en què tindrà lloc la realització de la part docent presencial. Finalitzada aquesta, seguint la corresponent
temporalització, procedirà la realització d'activitats per part dels estudiants, com recensions i resolució de casos -
algun dels quals pot requerir treball en grup-, per la qual cosa resultarà requisit previ tant l'estudi dels corresponents
materials Pel que fa a la realització de les corresponents lectures dirigides.

Pel que fa a la distribució de crèdits ECTS per activitats:

-sessions presencials i conferències d'experts: 1.6

-estudi de materials: 1,6

-Lectures dirigides: 1,2

-recensiones i resolució de casos: 1,6
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

 - sessions de docència entre el 10 i 11 de novembre de 2020.

- 3 activitats on line a realtizar entre novembre de 2020 i març de 2021.

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació consistirà en el seguiment d'un sistema d'avaluació continuada. Aquest vindrà integrat per la
realització de diverses activitats distribuïdes al llarg del primer semestre. Ja que es tracta d'un màster on la
docència serà semipresencial, la primera de les activitats d'avaluació continuada consistirà en l'assistència a les
sessions presencials o via streaming i el seu convenient aprofitament, el que s'avaluarà al final de les sessions
mitjançant una prova de conjunt, en que les qüestions relatives a aquesta matèria s'inclouran específicament.

En finalitzar les corresponents sessions presencials d'aquesta matèria, es presentarà un calendari d'activitats
consistents en l'estudi dels materials que es facilitin. El grau de coneixement d'aquests materials s'avaluarà a
través de diversos exercicis -recensions i resolució de casos- que es distribuiran periòdicament i que seran
corregits pel professorat encarregat de la matèria. D'aquestes activitats s'obtindrà una qualificació que l'alumne
haurà de validar mitjançant una prova escrita singular per a cada matèria.

La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà, un cop superada la prova escrita sobre la docència rebuda (la
qualificació serà d'apte o no apte), de la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents a cadascuna de les
activitats on line que conformin l'assignatura. Per a poder superar l'avaluació serà necessari realitzar totes les
activitats online.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada per al seguiment de l'assignatura

Álvarez García, F. J., Derecho penal español. Parte especial (I a IV ), Valencia: Tirant lo Blanch.

Arroyo Zapatero / Berdugo Gómez de la Torre / Ferré Olivé / García Rivas  / Serrano Piedecasas / Terradillos
Basoco et al.: Comentarios al Código penal. Iustel.

Bajo Fernández, M. y otros, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Madrid: CEURA.

Boix Reig (Dir), Derecho Penal. Parte Especial. Volúmen I, II y III, Madrid: Iustel.

Cobo del Rosal coord. / Carmona Salgado / del Rosal Blasco / González Rus / Morillas Cueva / Quintanar Díez:
Derecho penal español: Parte especial. 2ª ed., Dykinson, Madrid.

Cobo del Rosal dtor.: Comentarios al Código penal. Edersa - Cesej, Madrid.

Corcoy Bidasolo (dir.), Derecho penal. Parte especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, Tirant lo
Blanch, Valencia.

Córdoba Roda / García Arán et al.: Comentarios al Código penal Parte Especial. 2 vols., Marcial Pons.

Díez Ripollés / Gracia Martín coords.:  Comentarios al Código penal: Parte Especial I y II. Tirant lo Blanch,
Valencia.

Gómez Rivero, C. y otros, Nonciones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial, Madrid:

Tecnos.

González Cussac  / Matallín Evangelio / Orts Berenguer / Roig Torres: Derecho penal parte especial –esquemas–.
Tirant lo Blanch, Valencia.

Lamarca Pérez / Alonso de Escamilla / Mestre Delgado / Rodríguez Núñez / Gordillo Álvarez-Valdés: Manual de
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Derecho penal: parte especial. Colex, Madrid.

Morillas Cuevas, L., Sistema de Derecho Penal. Parte Especial, Madrid: Dykinson.

Muñoz Conde: Derecho penal Parte Especial. Tirant lo Blanch, Valencia.

Orts Berenguer y González Cussac: Compendio de Derecho penal: parte general y parte especial. Tirant lo Blanch,
Valencia.

Quintero Olivares / Morales Prats / Tamarit Sumalla / García Albero et al.: Comentarios al  Código Penal y
Comentarios a la  Parte Especial del Derecho Penal. Aranzadi.

Quintero Olivares, Comentarios a la reforma penal de 2015, Ed. Aranzadi, 2015.

Queralt Jiménez: Derecho penal español: parte especial. Atelier.

Quintero Olivares y otros; Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal Tirant lo Blanch.

Rodríguez Mourullo dtor. / Jorge Barreiro coord.: Comentarios al Código penal. Civitas, Madrid.

Serrano Gómez / Serrano Maíllo: Derecho penal parte especial. Dykinson.

Silva Sánchez (coord.): Lecciones de Derecho penal parte especial. Atelier.

Suárez-Mira Rodríguez / Judel Prieto / Piñol Rodríguez: Manual de Derecho penal: tomo II: parte especial. 2ª ed.,
Civitas.

Vives Antón coord. / Orts Berenguer / Carbonell Mateu / González Cussac / Martínez-Buján Pérez: Derecho penal
parte especial. Tirant lo Blanch, Valencia.

Vives Antón dtor.: Comentarios al Código penal de 1995. 2 vols., Tirant lo Blanch, Valencia.

 

Bibliografia complementària seleccionada:

Amb caràcter general es pot indicar:

Arroyo Zapatero / de Vicente Martínez: Derecho penal económico. Barcelona.

Bacigalupo Zapater / Bacigalupo Saggese: Curso de Derecho penal económico. Marcial Pons.

Bajo Fernández dtor.: Compendio de Derecho penal parte especial. Varios vols., CEURA.

Bajo Fernández / Bacigalupo Saggese: Derecho penal económico. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

Carbonell Mateu: Derecho penal: concepto y principios constitucionales; 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.

Cobo del Rosal dtor. Derecho penal español: Parte Especial. Dykinson, Madrid.

Cobo del Rosal et al.: Código Penal. Comentarios y jurisprudencia, Comares.

Corcoy Bidasolo, M. /Mir Puig, S., Comentarios al Código penal, Valencia: Tirant lo Blanch.

Gómez Tomillo, M. (Dir.), Comentarios al Código Penal, Valladolid: Lex Nova.

Gracia Martín, L./Díez Ripollés, J. L. (Dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial. Vol. I (Títulos I a VI y
faltas correspondientes) y vol. II, Valencia: Tirant lo Blanch.

Landecho Velasco / Molina Blázquez: Derecho penal: parte especial. Madrid.

Martínez-Buján Pérez: Derecho penal económico: parte general. Tirant lo Blanch, Valencia.

Martínez-Buján Pérez: Derecho penal económico y de la empresa: parte general, Tirant lo Blanch, Valencia.
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Martínez-Buján Pérez: Derecho penal económico y de la empresa: parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia.

Rodríguez Ramos coord.: Código penal comentado y con jurisprudencia. Madrid.

Rodríguez Ramos, L. (Dir.)/Martínez Guerra, A. (Coord.), Código Penal concordado y comentado con jurisprudencia
y leyes penales especiales y complementarias, Madrid: La Ley Actualidad;

Sánchez Melgar coord.: Código Penal. Comentarios y Jurisprudencia. 2 Tomos, Madrid.

Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Pablo (Coord.), Casos que hicieron doctrina en Derecho penal, Editorial La Ley, Madrid.

Serrano Butragueño coord.: Código Penal de 1995 (Comentarios y jurisprudencia). Granada.

Silva Sánchez, J. M./Pastor Muñoz, N., Comentarios al Nuevo Código Penal, Comentarios a la reforma, La Ley.

Recursos on-line:

Base de datos del CENDOJ: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Diario La Ley: http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx

Iustel: http://www.iustel.com

http://hj.tribunalconstitucional.es/ 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/index.htm 

Circulares, Consultas e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?
cid=1242052717775&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_pintarDocumentos 

Criminet: http://criminet.ugr.es/

InDret: http://www.indret.com/es/
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