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Breu contingut:

Estudi de l'anomenada part general del dret penal (titol preliminar i llibre I del
codi penal). Teoria jurídica del delicte i de la pena.

Presentació:

Grup de matí: Les classes teòriques es combinaran amb la realització de pràctiques
en les quals es farà servir la plataforma de campus virtual de la URV.
Grup de tarda: Dins del context d'innovació docent en el que està compromesa
l'Àrea de Dret penal, enguany presentem un nou model metodològic per
desenvolupar els continguts del programa de l'assignatura Dret penal I. La idea
és anar avançant en els criteris plantejats per la Declaració de Bolonya i
l'armonització dels ensenyaments superiors europeus on s'aposta clarament per
la substitució de la tradicional “classe magistral”, on els alumnes es limiten a
acumular coneixements, per una metodologia que es centri més en el
desenvolupament d'habilitats i competències. D'aquesta manera, no serà tant
important que els alumnes memoritzin el que estableix el codi penal i les lleis
penals especials com que aprenguin a detectar les qüestions importants que
plantegi un cas i com resoldre-les correctament.

En coherència amb tot aquest plantejament hi haurà classes teòriques que es
desenvoluparan a través del mètode de lliçó magistral i d'altres que pretendran
desenvolupar aquests habilitats i competències. Per tot això, disposarem d'una
eina de campus virtual on l'alumne trobarà l'agenda de tot el curs i sabrà amb
antel.lació quin tipus de sessió tindrà cada setmana.
Quan aquesta consisteixi en la lliçó magistral, l'alumne haurà d'assistir a classe i
recomanem que, per tal d'aprofitar la sessió, porti el tema relatiu a aquella sessió
preparat amb el Manual i la bibliografia específica recomanada a l'eina de
campus virtual.

Quan, en canvi, aquesta consisteixi en sessió d'habilitats, l'alumne haurà d'accedir
a l'eina de campus virtual amb alguns dies d'antel.lació, resoldre el cas que se li
planteja i enviar les respostes a l'adreça electrònica del professor o lliurar-les
personalment a classe. En cap cas, s'acceptarà un treball després de la sessió.
Durant la sessió, i a partir del cas treballat, es resoldran els dubtes que es
plantegin sobre la resolució del cas i des d'un mètode inductiu construirem la
teoria general de l'objecte d'estudi.

Al marge del calendari, a l'eina de campus virtual els alumnes podran trobar,
entre d'altres materials:
 
. Bibliografia específica per treballar cadascun del temes del programa
. Un exàmen tipus test relatiu a cada tema per comprovar si han anat assolint
correctament els coneixements.
. Un espai de fòrum on puntualment se'ls convocarà per debatre qüestions
penals d'actualitat.
. Les activitats proposades per treballar com a crèdits pràctics. 



Temari:

TEMARI

DRET PENAL I - PART GENERAL

PRIMERA PART

EL DRET PENAL: CONCEPTE, FONAMENT I TEORIA DEL DELICTE

Tema 1. El Dret penal: concepte.
Tema 2. La llei penal.
Tema 3. La teoria jurídica del delicte: concepte de delicte.
Tema 4. L'antijuricitat com a categoria del delicte.
Tema 5. La tipicitat
Tema 7. El tipus d'injust en els delictes dolosos d'acció.
Tema 8. El tipus d'injust en els delictes imprudents d'acció
Tema 9. El tipus d'injust en els delictes d'omissió.
Tema 10. La tipicitat i el desenvolupament del delicte: l'iter criminis.
Tema 11. Autoria i participació en el delicte.
Tema 12. L'absència de tipicitat.
Tema 13. L'absència d'antijuricitat.
Tema 14. La culpabilitat.
Tema 15. Elements integrants de la culpabilitat.
Tema 16. L'absència d'imputabilitat.
Tema 17. L'absència de coneixement de l'antijuricitat.
Tema 18. La no exigibilitat d'una altra conducta i exculpació.
Tema 19. La punibilitat.
Tema 20. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
Tema 21. Unitat i pluralitat de delictes.

SEGONA PART

CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DEL DELICTE

Tema 1. El sistema de reaccions penals. 
Tema 2. El sistema de penes.
Tema 3. La determinació de la pena.
Tema 4. El dret d'execució penal.
Tema 5. L'extinció de la responsabilitat penal.
Tema 6. La responsabilitat civil derivada del delicte.
Tema 7. Les mesures de seguretat.

Forma d'avaluació:

Grup de matí: L'examen podrà ser escrit o oral.
En tot cas hi haurà un examen relatiu a la matèria tractada a les classes
pràctiques. Aquesta pregunta podrà ser alliberada mitjançant la realització de les
pràctiques, que caldrà lliurar el dia de la resolució de la pràctica a classe.
L'assistència a les classes pràctiques serà, en aquest cas, obligatòria. Es tindrà dret a
deixar de lliurar una pràctica. En cas de lliurar-les totes, la nota de pràctiques



resultarà de la mitja corresponent a totes les pràctiques menys aquella que hagi
obtingut una puntuació més baixa. En cas d'exercir el dret de no lliurar-ne una, la
nota resultarà de la mitja corresponent a totes les pràctiques lliurades.

Grup de tarda: L'examen constarà d'un test i de dues preguntes escrites, de les
quals una correspondrà a la matèria estudiada a les classes pràctiques. El test
valdrà quatre punts i la primera pregunta escrita tres punts. Els altres tres punts
restants sortiran de la resposta a la pregunta relativa al material treballat a les
classes pràctiques (4+3+3=10). 
Aquesta última pregunta -relativa a les qüestions desenvolupades a les classes
pràctiques- podrà ser alliberada mitjançant la realització de les pràctiques, que caldrà
lliurar el dia de la resolució de la pràctica a classe. L'assistència a les classes
pràctiques serà, en aquest cas, obligatòria. Es tindrà dret a deixar de lliurar una
pràctica. En cas de lliurar-les totes, la nota de pràctiques resultarà de la mitja
corresponent a totes les pràctiques menys aquella que hagi obtingut una puntuació
més baixa. En cas d'exercir el dret de no lliurar-ne una, la nota resultarà de la
mitja corresponent a totes les pràctiques lliurades.

Els alumnes que vagin seguint el desenvolupament de les classes teòriques,
presentant els treballs que es vagin demanant i participant activament en el
desenvolupament de les sessions d'habilitats podran alliberar per avaluació
continuada la primera pregunta teòrica. A final del curs es publicarà la nota relativa
a aquests crèdits i els alumnes que hagin aprovat per avaluació continuada no farà
falta que responguin la pregunta teòrica. Només hauran de presentar-se al tipus
test.
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