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Anual

Caràcter
Obligatòria
Obligatòria
Obligatòria
Obligatòria

Departament
72 - Dret Penal

RESUM
L’assignatura de Dret penal II (part especial) té caràcter obligatori i s’imparteix en el tercer curs del grau
en Dret. Consta de 7,5 crèdits ECTS. Té com a contingut l’anàlisi de les diferents figures delictives
segons l’esquema introduït en l’assignatura Dret penal I.
Es tracta de l’estudi de les diferents infraccions penals que es contenen al llibre II del Codi penal i, si és
el cas, en les lleis penals especials. És una assignatura de dret positiu, per la qual cosa s’estructura al
voltant de la regulació vigent dels delictes.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Per abordar lestudi daquesta matèria és imprescindible lactualització permanent de les categories
dogmàtiques estudiades en la part general. És fonamental, per tant, haver cursat Dret penal I per poder
comprendre aquesta assignatura.

COMPETÈNCIES
1303 - Grau de Dret
- Capacitat per reconèixer la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
- Capacitat per conèixer el contingut i l'aplicació de cadascuna de les branques de l'ordenament jurídic.
- Capacitat per comprendre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió
interdisciplinària dels problemes jurídics.
- Capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals, el respecte dels drets humans, posant
una atenció especial en la igualtat entre homes i dones, la sostenibilitat i la cultura de la pau, com a
eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
- Capacitat per conèixer el marc normatiu constitucional, les institucions polítiques de l'estat i el seu
funcionament.
- Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
- Capacitat per llegir i interpretar textos jurídics.
- Capacitat per comunicar-se correctament de forma oral i escrita en l'àmbit jurídic.
- Capacitat d'anàlisi dels problemes jurídics i de síntesi en el seu plantejament i resolució.
- Capacitat per adquirir una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i de desenvolupar la
dialèctica jurídica.
- Capacitat per adquirir els coneixements bàsics d'argumentació jurídica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
- Conèixer i interpretar els límits del poder punitiu i d’aplicació de la llei penal.
- Identificar els distints elements de la infracció penal.
- Conèixer les distintes conseqüències del delicte, el seu procediment de determinació i execució.
- Conèixer els elements de cada delicte en particular.
- Ser capaç de realitzar un escrit de qualificació jurídica.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. DELICTES CONTRA LA VIDA I SALUT
Tema 1: Homicidi.
Tema 2: Assassinat.
Tema 3: Auxili i inducció al suïcidi.
Tema 4: Avortament.
Tema 5: Lesions.

2. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT
Tema 6: Detencions illegals i segrestos.
Tema 7: Amenaces i coaccions.

3. DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL
Tema 8: Lesió de la integritat moral i violència habitual familiar i de gènere.
Tema 9: Tortures.

4. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL
Tema 10: Agressions sexuals.
Tema 11: Corrupció de menors i prostitució.

5. OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS
Tema 12: Lomissió del deure de socors.

6. DELICTES CONTRA LA INTIMITAT I VIOLACÍO DEL DOMICILI
Tema 13: Descobriment i revelació de secrets.
Tema 14: Violació de domicili

7. DELICTES CONTRA LHONOR
Tema 15: Injúries i calúmnies.

8. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I LORDRE SOCIOECONÒMIC
Tema 16: Furt.
Tema 17: Robatori amb força en les coses. Breu referencia al robatori i furt dús de vehicles.
Tema 18: Robatori amb violència i intimidació.
Tema 19: Estafa.
Tema 20: Apropiació indeguda i administració deslleial.
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9. DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS
Tema 21: Seguretat en el treball: arts. 316 i 317 del CP

10. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COLLECTIVA
Tema 22: Tràfic de drogues.
Tema 23: Delictes contra la seguretat viària.

11. LES FALSEDATS
Tema 24: Falsedats documentals

12. DELICTES CONTRA L´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Tema 25: Prevaricació de funcionaris.
Tema 26: Suborn de funcionari.
Tema 27: Malversació.

13. DELICTES CONTRA L´ORDRE PÚBLIC
Tema 28: Atemptats, resistència i desobediència.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes teoricopràctiques
Assistència a esdeveniments i activitats externes
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
Resolució de qüestionaris on-line
TOTAL
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Hores
75,00
8,00
0,00
8,00
20,00
8,00
28,50
20,00
20,00
0,00
0,00
187,50

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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METODOLOGIA DOCENT
1.-La docència presencial té assignades 75 hores:
El contingut de l’assignatura de Dret penal II té limitacions de caire quantitatiu, i no totes les infraccions
tipificades per l’ordenament penal seran objecte d’anàlisi durant el curs acadèmic. Amb això es pretén
facilitar la millor comprensió de la disciplina per part de l’estudiant.
2.-Avaluació contínua:
Tindrà lloc mitjançant la presentació de treballs, l’exposició de ponències, presentacio de comentaris
jurisprudencials, i la realització de seminaris i comentaris jurisprudencials u atres activitats segons les
condicions detallades en lánex del professor o professora responsable del grup.
3.-Activitats complementàries:
Es faran visites a jutjats i institucions diverses i/o assistencia a seminaris organitzats pel Departament de
Dret Penal.

AVALUACIÓ
La qualificació de l'assignatura es determinarà a partir de les qualificacions obtingudes de l'avaluació
contínua desenvolupada en cada grup, a la qual correspon un 30% de la qualificació final, i de la
realització de la prova final en la dates fixades per la Facultat, a la qual correspon un 70% de la
qualificació final.
Serà necessari obtenir una nota mínima d'aprovat en la prova final per a superar l'assignatura, amb
independència de la nota obtinguda en l'avaluació contínua.
L'annex del professor detallarà les condicions de l'avaluació contínua i el caràcter oral o escrit de la
prova final, així com si es realitzarà una prova parcial, de caràcter alliberador o no, en les dates fixades
per la Facultat.
Els alumnes que no realitzen l'avaluació contínua es podran presentar a la prova final en primera
convocatòria, i la nota obtinguda quedarà limitada al valor ponderat que aquesta prova té en la
qualificació final (un 70%), de manera que, com a màxim, es podrà obtenir un 7 com a qualificació final.

En cas de suspendre la primera convocatòria, per a la segona convocatòria es conserva la qualificació
obtinguda en l'avaluació contínua. Si l'annex del professor preveu que hi haja alguna activitat com a
recuperable, determinarà la forma d'obtenir la qualificació de la/s mateixa/s en segona convocatòria.
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- Última edició disponible de les següents referències
Codi penal actualitzat i Constitució espanyola.
- ÁLVAREZ GARCÍA (Dir.), Derecho penal español, Parte Especial, vol. I (2a ed. 2011) i vol. II
(2011), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.
-BOIX REIG (Dir.), Derecho penal, Parte Especial, vol. I (2ª ed.) (2016) y vol. II (2ª ed.) (2020), Ed.
Iustel, Madrid.
-LAMARCA PÉREZ (coord.): Delitos, la parte especial del Derecho Penal, 6ª Ed. Dyckinson, Madrid,
2021.
-MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal, Parte especial, 23ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.
-QUERALT JIMÉNEZ, J.: Derecho penal español, Parte especial, 1ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia,
2015.
-VIVES ANTÓN/ORTS BERENGUER/CARBONELL MATEU/GONZÁLEZ
CUSSAC/MARTÍNEZBUJÁN PÉREZ, BORJA JIMÉNEZ/CUERDA ARNAU Derecho penal, Parte
especial, 6ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

Complementàries
- Última edició disponible de les següents referències
-CUERDA ARNAU (Dir).: Vistas penales. Casos resueltos y guías de actuación en sala, 3ª ed. Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
-CORCOY BIDASOLO (Dir.), Manual de Derecho penal parte especial. Tomo I. Adaptado a las LLOO
1/2019 y 2/2019 de Reforma del Código penal. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, 2ª
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
-GÓMEZ TOMILLO (Dir.), Comentarios al Código penal, 2a ed., Lex Nova, Valladolid, 2011.
-GONZÁLEZ CUSSAC, ORTS BERENGUER Y OTROS, Esquemas de Derecho penal. Parte
especial, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
-QUINTERO OLIVARES (Dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, 10a Ed.,
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2016.
-SILVA SÁNCHEZ (Dir.), Lecciones de Derecho penal: parte especial, 7ª ed. Barcelona, Ed. Atelier,
2021.
-ZUGALDÍA ESPINAR (dir.), Derecho penal Parte Especial: un estudio a través del sistema de casos
resueltos, 3ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
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