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Informació general de l'assignatura

Denominació LITIGACIÓ PENAL

Codi 14608

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

5.4 3.6

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SALAT PAISAL, MARC

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i castellà
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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

BONÉ PINA, JUAN FRANCISCO juan.bone@xij.gencat.cat 1,5

GARCÍA NAVASCUÉS, VÍCTOR
MANUEL

vmgarcia@xij.gencat.cat 1

IBARS VELASCO, DANIEL daniel.ibars@udl.cat 1,5

JIMÉNEZ MÁRQUEZ, MARÍA
LUCÍA

presidencia.ap0.lleida@xij.gencat.cat ,75

LÓPEZ MIQUEL, CARLES clopez@despatxsm.com 1

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

SERRANO DE LA CRUZ
SANCHEZ, ALFONSO

alfonsoserrano@advocatslleida.org 1

TAPIADOR GUARGA, ERICA etapiador@xij.gencat.cat 1,25

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Assumir l'advocacia com una funció social i solidària
2. Identificar els interessos en joc en les situacions més habituals en què es pot
trobar a l'iniciar-se en la professió
3. Identificar els aspectes substantius del cas i valer-se dels mitjans de prova més idonis
4. Identificar les implicacions interdisciplinars de l'assumpte que se li encarrega
5. Defensar amb lleialtat i independència els interessos confiats pel client
6. Mantenir una adequada relació i comunicació amb el client
7. Analitzar la viabilitat de les possibles solucions als conflictes des del punt de vista substantiu i processal,
prenent en consideració la possible durada del litigi o de la negociació, els aspectes econòmics i fins i tot els
fiscals, i les repercussions en l'aspecte humà per a les parts en conflicte
8. Triar, si és el cas, l'acció judicial adient per a resoldre el cas
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9. Conèixer i aplicar les tècniques tàctiques i estratègies que li permetin dirigir, seguir i resoldre judicialment
qualsevol assumpte jurídic
10. Argumentar amb correcció jurídica tant oralment com per escrit
11. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència, i la doctrina científica aplicable al cas.
12. Conèixer el contingut i utilitat dels documents notarials i registrals bàsics
13. Conèixer els "usos fori" dels juzgaos i tribunals on ser realitza la seva activitat
14. Conèixer el funcionament i la praxi dels serveis de torn ofici i assistència al detingut així com l'orientació
jurídica
 

Competències

Competències genèriques:
1) 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 de valors democràtics

2) Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i /
o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

3) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en
entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi

4) Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a
partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobreles responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

5) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes queles
sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

6)Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques:

1) Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats
adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o
conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques
i en les funcions d'assessorament

2) Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediments,
especialment la producció de documents, els interrgoatoriosy les proves pericials

3) Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional
nacionals i internacionals

4) Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions mitjançant mètodes
alternatius deresolució de conflictes

5) Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del
secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri

6) Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic

7) Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients
tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional

8) Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al
context i al destinatari al qual van dirigides, d'acord si és el cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit
professional
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9) Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdicisplinares
10) Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les
seves relacions amb els ciutadans, amb els professionals i amb les institucions

Continguts fonamentals de l'assignatura

Processal Penal

 

TEMA 1. Garantía jurisdiccional; los sistemas procesales penales; la constitucionalización del proceso penal; tipos
de procedimientos penales. (Juan Boné)

 

TEMA 2. Competencia objetiva penal. Aforamientos. Competencia territorial. Delitos conexos y su enjuiciamiento.
(Juan Boné)

 

TEMA 3. Investigación policial: en especial la asistencia al detenido en sede policial. (Alfonso Serrano)

 

TEMA 4. Iniciación del proceso: denuncia y querella. (Dani Ibars)

 

TEMA 5. Las partes acusadoras: el Ministerio Fiscal, organización y diligencias de investigación del Ministerio
Fiscal. Acusación particular y popular. El actor civil. Abogacía del Estado y letrados de las Administraciones
públicas. El especial papel de la víctima en el proceso penal; la ley de asistencia a las víctimas. (El primer epígraf
l’imparteix el Juan Boné. La resta el Dani Ibars)

 

TEMA 6. La parte acusada: derechos en el proceso. La ausencia del imputado-acusado. (Dani Ibars)

 

TEMA 7. La instrucción del delito. Identificación del delincuente: la rueda de reconocimiento; inspección ocular.
Levantamiento de cadáver. Declaración testifical y pericial. Prueba preconstituída. Medios de investigación sobre
las personas: reconocimientos médicos, ADN, cuerpo de escritura, etc. Entrada y registro en lugar cerrado.
Intervención de comunicaciones postales y telefónicas. Filmaciones videográficas. Conservación de los efectos e
instrumentos del delito. Entrega vigilada. Recursos durante la instrucción. (Dani Ibars, excepte primer epígraf que
l’imparteix l’Alfonso Serrano)

 

TEMA 8. Medidas cautelares. Concepto y características. Clases y presupuestos. Medidas cautelares de carácter
personal: detención y prisión provisional. Medidas cautelares protectoras de las víctimas. Medidas cautelares
patrimoniales. (Dani Ibars)

 

TEMA 9. El Procedimiento ordinario o Sumario (fases de instrucción e intermedia): Especialidades en la
instrucción. El procesamiento. Recursos. Auto de conclusión. Los escritos de acusación y defensa. Periodo
intermedio. En particular, los artículos de previo pronunciamiento. (Juan Boné)

 

TEMA 10. El Procedimiento Abreviado y Rápido (fases de instrucción e intermedia): Especialidades en la
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instrucción. Conclusión de la instrucción. Periodo intermedio. Los escritos de acusación y defensa. (Juan Boné)

 

TEMA 11. El juicio oral en los procedimientos ordinario y abreviado. Estructura y principios informadores.
Cuestiones previas. Desarrollo del juicio. Conclusiones definitivas. Planteamiento de la tesis. Informe oral. La
conformidad en los procesos ordinario, abreviado y rápido. (Lucía Jiménez, excepte últim epígraf) 

 

TEMA 12. La prueba. Concepto y objeto. Elementos típicos de la prueba penal. Procedimiento probatorio. Prueba
obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Medios de prueba en particular: declaraciones de acusado,
testifical, pericial y otras pruebas para conformar la convicción judicial. (Lucía Jiménez)

 

TEMA 13. La sentencia en los procedimientos ordinario y abreviado. La valoración de la prueba. La corrección de
errores. Efectos del proceso: cosa juzgada y costas. (Victor García)

 

TEMA 14. Los medios de impugnación. Recursos no devolutivos: recursos de reposición, reforma y súplica.
Recursos devolutivos ordinarios: recurso de revisión y apelación. El recurso de queja. El recurso de casación.
(Victor García)

 

TEMA 15. El juicio de delitos leves (Victor García)

 

TEMA 16. El proceso ante el Tribunal del Jurado (Lucía Jiménez)

  

TEMA 17. Ejecución de sentencias penales: de las penas privativas de libertad por el tribunal sentenciador.
Traslado de personas condenadas. Refundición de condenas. Penas privativas de derechos y multa. Ejecución de
la responsabilidad civil. Indulto. Prescripción.Cancelación antecedentes. (Victor García)

 

TEMA 18. El proceso penal de menores. (Alfonso Serrano)

 

Penal substantiu

 

TEMA 1: Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves. (Marc Salat) 

 

TEMA 2: La teoría jurídica del delito (Marc Salat)

 

TEMA 3: Causas de exención de la responsabilitat penal: Circunstancias de exención o atenuación de la
antijuridicidad y de la culpabilidad. Supuestos de exclusión de la punibilidad. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal. (Daniel Ibars)
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TEMA 4: Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. Las consecuencias accesorias. (L’aplicació de les
penes ho fa l’Erica Tapiador) (Mesures de seguretat i conseqüències accessòries ho farà el Carles López).

 

TEMA 6: La responsabilidad penal (Erica Tapiador) y la responsabilidad civil derivada de los delitos (Carles
López). 

 

TEMA 7: La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión (Carles López)

 

TEMA 8: Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Victor García. Penas y criterios de determinación.
Responsabilidad civil. (Erica Tapiador)

 

TEMA 9: Delitos más habituales en la pràctica del abogado (Erica Tapiador). Delitos contra la seguridad vial
(Carles López).

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Eixos metodològics de l'assignatura:
classe teòrica
classes pràctica
L'estudi i treball autònom
Activitats formatives:
Activitat formativa: Mètode del cas
Hores: 45 hores
Percentatge de presencialitat: 100%
Activitat formativa: Mètode del cas (part no presencial)
Hores: 81 hores
Percentatge de presencialitat 0%

Activitat formativa: Classe magistral
Hores: 36 hores
Percentatge de presencialitat: 100%
Activitat formativa: Estudi personal
Hores: 54 hores
Percentatge de presencialitat: 0%
Activitat formativa: Avaluació
Hores: 9 hores
Percentatge de presencialitat: 100%

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les activitats formatives designades com classes magistrals i mètode del cas (part presencial)
es relizarán entre els dimarts i dijous de 16.00 a 21.00h en el període comprès en l'horari que teniu disponible al
web del màster

La distribució de les classes és la següent:

Curs 20-21:

DISTRIBUCIÓ CLASSES PROCESAL PENAL I PENAL SUBSTANTIU
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Dimarts
2 de febrer

16h Marc Salat

18,45h Alfonso Serrano

Dijous
4 de febrer

16h Juan Boné

18,45h Marc Salat

Dimarts
9 de febrer

16h Alfonso Serrano

18,45h Alfonso Serrano

Dijous
11 de febrer

16h Juan Boné

18,45h Daniel Ibars

Dijous
18 de febrer

16h  Erica Tapiador

18,45h Daniel Ibars

Dimarts
23 de febrer

16h Juan Boné

18,45h Erica Tapiador

Dijous
25 de febrer

16h Daniel Ibars

18,45h Daniel Ibars

Dilluns
1 de març

16h Daniel Ibars

18,45h Juan Boné

Dimarts
2 de març

16h Carles López

18,45h Erica Tapiador

Dimecres
3 de març

16h Juan Boné

18,45h Daniel Ibars

 

Dijous
4 de març

16h Juan Boné

18,45h Lucía Jiménez

Dimarts
9 de març

16h Lucía Jiménez

18,45h Daniel Ibars

Dimecres
10 de març

16h Lucía Jiménez

18,45h Victor García

Dijous
11 de març

16h Victor García

18,45h Erica Tapiador

Dimarts
16 de març

16h Victor García

18,45h Erica Tapiador

Dimarts
23 de març

16h Victor García

18,45h Carles López

Dijous
25 de març

16h Carles López

18,45h Carles López

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació: Prova teòrica tipus test (activitat formativa, classe magistral)
Percentatge: 60%
Ponderació mínima i màxima atribuïda a cada sistema d'avaluació. Mín. 50% -Max. 60%

2020-21



Sistema d'avaluació: Exercici pràctic (activitat formativa, mètode del cas)
Percentatge: 40%
Ponderació mínima i màxima atribuïda a cada sistema d'avaluació: mín. 40% -Max. 50%

La prova d'avaluació es realitzarà al final de les sessions presencials corresponents a la
assignatura. Tindrà una durada de 2h, 30 min.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos d'informació

Moreno Catena, V./Cortés Domínguez, V:, Derecho Procesal Penal 7ª Edición, Tirant lo Blanch 2015, Actualizada
con la ley Orgánica 13/2015 y la ley 41/2015, de 5 de Octubre.

Montero Aroca, J./Gómez Colomer, L./Montón Redondo, A./ Barona Vilar, S.: Derecho jurisdiccional III. Proceso
Penal, 23ª edición, Tirant lo Blanch, 2015.

Quintero Olivares, G: Parte general del Derecho Penal, Adaptada al Programa de Ingreso en las carreras judicial y
fiscal,  Aranzadi- Thomson Reuters, 5ª ed. 2015.

Quintero Olivares, G. (Dir): Comentarios al Código Penal español. , Aranzadi-Thomson Reuters, 2016.

Quintero Olivares, G. (Dir.): Compendio de la parte especial del derecho penal, Aranzadi, 2016.

 AVVV, Preguntas y Respuestas para Preparar el Examen de Acceso a la Abogacía 2016 (e-book)ISBN: 978-84-
9099-504-4, Editorial: Aranzadi Número de Edición: 1, Fecha Edición: 31/12/2015.
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