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1. PROGRAMA
Unitat Temàtica 1: Introducció
1.
2.
3.
4.

La garantia jurisdiccional en l’actuació del Dret Penal.
Els distints models o sistemes de procés penal.
La constitucionalització de la regulació essencial del procés penal.
Les fases del procés penal i la tipologia dels procediments penals.

Unitat Temàtica 2: Els tribunals penals i la seua competència
1.
L’extensió i els límits de la jurisdicció espanyola en matèria penal.
2.
La competència genèrica (jurisdicció) dels tribunals penals.
3.
Els criteris d’atribució de la competència penal: a) objectiu; b) funcional; c)
territorial.
4.
El tractament processal de la competència.
5.
La connexió penal i els seus efectes sobre la fixació definitiva de la
competència penal.

Unitat Temàtica 3: Les parts en el procés penal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Ministeri Fiscal com a part.
L’acusador popular.
L’acusador particular.
L’acusador privat.
L’imputat i l’acusat.
Les parts en el procés civil acumulat al penal.

Unitat Temàtica 4: L’objecte del procés penal
1.
Concepte, característiques i relevància.
2.
La incidència de la pena i de la qualificació jurídic-penal.
3.
Els elements identificadors de l’objecte del procés: a) El fet criminal imputat;
b) La persona acusada.
4.
La connexió d’objectes.
5.
L’objecte del procés civil acumulat.

Unitat Temàtica 5: El procediment preliminar o la instrucció
1.
2.
3.
4.
5.

Funcions i contingut.
El procediment preliminar judicial.
El procediment preliminar del Ministeri Fiscal.
L’activitat de la policia al procediment preliminar.
La intervenció de les parts i els interesats al procediment preliminar.

Unitat Temàtica 6: Els actes d’iniciació del procés penal i
actes d’exercici de l’acció penal
1.
2.
3.
4.

La denúncia.
L’atestat.
La querella.
La iniciació d’oficio del procés penal.

Unitat Temàtica 7: Els actes d’investigació
1.
2.

Concepte d’actes d’investigació. La seua diferència amb els actes de proba.
Classes.
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3.
Els actes d’investigació en particular.
I.
Declaracions de l’imputat.
II. Declaracions de testics.
III. Entrada i registre al lloc tancat: a) Concepte; b) Requisits; c) Efectes.
IV. Registre de llibres i papers.
V.
Detenció de la correspondència postal i telegráfica.
VI. Intervencions corporals i probes d’alcoholemia i similars.
VII. Anàlisi de l’ADN en cas de delictes greus per a la seua inscripció a una base
de dades policial.
VIII. Informes pericials.
IX. Filmació de llocs públics.
X.
Reconeixement judicial.
XI. Actes relatius al “cos del delicte”, a l’averiguació de la identitat del
delinqüent i de les seues circumstàncies personals.
XII. Els moderns actes d’investigació tecnològica.
1.- Interceptació de las comunicacions telefòniques i telemàtiques.
2.- Captació i grabació de comunicacions orals mitjançant l’utilització de
dispositius
3.- Utilització de dispositius de captació de la imatge, de seguiment i de
localització.
4.- Registre de dispositius d’ emmagatzematge massiu de informació.
5.- Registre remot sobre equips informàtics.

Unitat Temàtica 8: La imputació
1.
2.
3.

Concepte i funcions.
Els actes d’imputació no formals.
L’interlocutòria de processament.

Unitat Temàtica 9: Les mesures cautelars
1.
Qüestions generals.
2.
Les mesures cautelars personals: a) La detenció; b) El procés de habeas
corpus; c) La presó provisional; d) La llibertat provisional; e) Altres mesures
cautelars personals.
3.
Les mesures cautelars patrimonials.

Unitat Temàtica 10: La terminació del procediment
preliminar i les decisions sobre l’exercici de l’acusació
1.
La terminació del procediment preliminar.
2.
Les decisions sobre l’exercici de l’acusació: a) el sobreseiment; b) l’apertura
del judici oral.

Unitat Temàtica 11: L’inici del judici oral i la conformitat
1.
2.
3.
4.

Perspectiva general del judici oral.
Els presupòsits processals i el seu tractament.
L’acte d’acusació inicial i l’acte de defensa inicial.
La conformitat de l’acusat i el reconeixement de fets.

Unitat Temàtica 12: La proba
1.
2.

Concepte i objecte.
La proba amb violació de drets i llibertats fonamentals.
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3.
La mínima activitat probatòria o què constituix proba a un procés penal: a)
La proba practicada al judici oral; b) La proba anticipada; c) Els actes
d’investigació del procediment preliminar judicial; d) Els actes d’investigació de la
policia judicial, del Ministeri fiscal i altres documents assimilats.
4.
L’objecte de la proba.
5.
La valoració de la proba.
6.
La càrrega de la proba i el dret a la pressumpció de innocència.
7.
El procediment probatori.

Unitat Temàtica 13: Els mitjans de proba en particular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La declaració de l’acusat.
La proba testifical.
La proba pericial.
La proba documental.
La proba de reconeixement judicial.
Altres mitjans de proba per a formar la convicció judicial.
Les pressumpcions o la proba d’indicis.

Unitat Temàtica 14: La vista del judici oral
1.
2.
3.

La publicitat de la vista.
La suspensió de la vista.
Las característiques generals de l’acte de la vista.

Unitat Temàtica 15: La terminació del procés penal i les
qüestions prejudicials
1. L’acte d’acusació definitiu i l’acte de defensa definitiu.
2. La terminació del procés penal.
3. La sentència: a) Concepte; b) Classes; C) Requisits; d) Forma de la
sentència; en especial la motivació.
4. Les qüestions prejudicials.

Unitat Temàtica 16: Els mitjans d’impugnació
1.
Els mitjans d’impugnació: a) Concepte i classes; b) El dret a recòrrer; c)
Objecte i efectes.
2.
Els recursos front a resolucions no sentències.
3.
Els recursos front a sentències i interlocutòries assimilades: a) L’apel·lació i
la segona instància; b) La casació.

Unitat Temàtica 17: Els efectes del procés
1.
La fermesa de les resolucions judicials i la cosa jutjada.
2.
La cosa jutjada: a) Els efectes de la cosa jutjada; b) Les resolucions que
produixen cosa jutjada; c) L’alcanç i els límits de la cosa jutjada.
3.
La impugnació de la cosa jutjada.
4.
Les costes processals i l’assistència jurídica gratuita.

Unitat Temàtica 18: Els procediments ordinaris
1.
2.
3.
4.

Els procediments penals: a) Ordinaris; b) Especials.
El procediment ordinari per delictes greus.
El procediment abreviat.
El procediment per a delictes lleus.
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Unitat Temàtica 19: Els procediments especials i el procés
civil acumulat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El procediment per a l’enjudiciament ràpid de determinats delictes.
El procediment en cas de competència del tribunal del jurat.
El procés penal de menors.
Altres processos especials.
Especialitats procedimentals a determinats processos.
El procés civil acumulat.

Unitat Temàtica 20: L’activitat jurisdiccional en l’execució
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consideracions generals.
Règim jurídic.
L’execució de les penes i de les mesures de seguretat: disposicions generals.
El compliment de les penes.
El compliment de les mesures de seguretat.
La terminació de l’execució.
Els recursos en matèria d’execució.
L’execució del contingut civil de la sentència.

Unitat Temàtica 21: Cooperació judicial internacional
1.
2.
3.
4.
5.

Consideracions generals.
L’assistència judicial internacional en matèria penal.
L’extradició: a) Requisits; b) L’extradició activa; c) L’extradició passiva.
L’ordre europea de detenció i entrega.
Altres instruments.

2. VOLUM DE TREBALL
Assistència a classes teòriques
Durant les classes de teoria la professora explicarà els conceptes més relevants de les
distintes unitats temàtiques seguint l’ordre que s’indica al cronograma del punt 5 d’este
annex i amb el recolçament de presentacions de power point que seràn posades a
disposició dels alumnes a l’aula virtual.

Activitats aplicades
Les activitats aplicades consistiran en:
1. La resolució de casos pràctics per als que serà necessari l’utilització de textos
legals (LOPJ, LeCrim).
2. La redacció d’escrits processals.
3. L’estudi de casos resolts per la jurisprudència adequats per comprobar la
interpretació i aplicació de les normes processals.
4. L’anàlisi i reflexió sobre qüestions pràctiques vinculades a la teoria.
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Horas

37,5
Horas

Estes activitats s’aniràn concretant durant el curs acadèmic; es realitzaran seguint les
instruccions donades pel Professor. Els materials necessaris per a la realització d’estes
activitats seràn facilitats a través de l’aula virtual. Mitjançant estes activitats es
completaran els aspectes pràctics de l’assignatura.

7,5
Exàmens
En les dates oficials aprovades per la Junta de Facultat es realitzarà l’examen final de
l’assignatura que serà escrit. L’examen constarà de dos parts:
- un qüestionari tipo test de preguntes sobre la teoria explicada; cada pregunta
constarà de quatre opcions de les quals només una serà la correcta. Les
preguntes correctes puntuen 1 punt i les incorrectes descompten 0,33 punts.
-

Una pregunta de desenvolupament. Esta pregunta servirà per determinar perfilar- la nota del conjunt de l’assignatura.

En cas de que l’alumne, per causa justificada i seguint tots els tràmits oportuns, no
pogués realitzar l’examen en la data oficial, la proba global de contingut teòric es
realitzarà de forma oral.

Total activitats complementàries i exàmens
TOTAL VOLUMEN DE TREBALL PRESENCIAL

45

3. EVALUACIÓ
EVALUACIÓ CONTÍNUA*
1. Qüestionari sobre aspectes pràctics de l’assignatura (a realitzar a classe – possible
10%
utilitzar les lleis en paper).
2. Redacció d’escrits processals (a realitzar a casa).

10%

3. Activitats d’estudi, anàlisi i reflexió sobre jurisprudència i altres qüestions pràctiques
10%
(a realitzar a casa – posada en comú a classe).

Total evaluació contínua
PROBA GLOBAL Exàmen teoria **
TOTAL

30%
70 %
100%

* Ninguna de les activitats d’evaluació contínua és recuperable, amb les següents
puntualitzacions:
-

Per causa degudament justificada, aquelles activitats que es realitzen a
classe podran recuperar-se altre dia –i sempre abans del període
d’exàmens-, a condició de que l’alumne comunique la impossibilitat de

6

realitzar-la abans de que la resta de companys la completen en la data
indicada. Qualsevol recuperació d’activitat tindrà lloc dimecres a les 16h.
-

Les activitats que s’han de realitzar a casa hauran d’entregar-se en el
termini indicat, a través de la plataforma “Tasques” de l’Aula Virtual, no
siguent recuperables. Qualsevol entrega fora de termini (dia i hora) però
abans del període d’exàmens, serà penalitzada d’ofici en menys 3 punts
sobre la qualificació que l’alumne obtinga en la mateixa. No s’acceptarà cap
activitat presentada una vegada iniciat el període d’exàmens.

** La nota obtinguda en l’evaluació continua no es sumarà a la de l’examen final si
este últim no alcança, com a mínim, el 50% de la puntuació prevista per a
qualificar la proba global sobre conceptes teòrics.

4. REFERÈNCIES
4.1. Referències bàsiques
És imprescindible per al seguiment i la preparació de l’assignatura, la Llei d’Enjudiciament
Criminal i la Llei Orgànica del Poder Judicial actualitzades.
Els manuals recomanats per a la preparació de l’assignatura són qualsevol de les que s’indiquen
a continuació, preferiblement en la seua última edició:
Armenta Deu, T., Lecciones de Derecho Procesal Penal, ed. Marcial Pons, Madrid.
Gimeno Sendra, V., Manual de Derecho Procesal Penal, ed. Castillo de Luna, Madrid.
Martínez Jiménez, J., Derecho Procesal Penal, ed. Tecnos, Madrid.
Montero Aroca, J., Derecho Jurisdiccional III, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
Moreno Catena, V., Derecho Procesal Penal, ed. Tirant, Valencia.
Procesal penal, Memento práctico, ed. Frances Lefebvre, Madrid.
4. 2. Referències complementàries
La bibliografia complementària per a la preparació de l’assignatura és la que consta a l’apartat de
“Referències complementàries” de la Guia Docent d’esta assignatura.
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5. CRONOGRAMA. PREVISIÓ INICIAL*
* Subjecta a canvis en funció del desenvolupament de les classes.

SETMANA DEL QUATRIMESTRE
SETMANA 1
Dies 29 i 30 de gener (tres hores)
SETMANA 2
Dies 5 i 6 de febrer (tres hores)
SETMANA 3
Dies 12 i 13 de febrer (tres hores)
SETMANA 4
Dies 19 i 20 de febrer (tres hores)
SETMANA 5
Dies 26 i 27 de febrer (tres hores)
SETMANA 6
Dies 4 i 5 de març (tres hores)
SETMANA 7
Dies 11 i 12 de març (tres hores)
SETMANA 8 Falles
No hi ha classe
SETMANA 9
Dies 25 i 26 de març (tres hores)
SETMANA 10
Dies 1 i 2 de abril (tres hores)
SETMANA 11
Dies 8 de abril (dos hores) *
SETMANA 12
Dies 22 i 23 de abril (tres hores)
SETMANA 13
Dies 29 i 30 de abril (tres hores)
SETMANA 14
Dies 6 i 7 de maig (tres hores)
SETMANA 15
Dies 13 i 14 de maig (tres hores)

UNITATS TEMÀTIQUES

ACTIVITATS APLICADES*

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Temes 4, 5
Tema 6
Tema 7
Tema 7

Entrega de l’activitat sobre les
diligències d’investigació

Tema 8
Tema 9
Temes 10 i 11

Entrega de l’activitat sobre la querella

Temes 12-13-14
Temes 15, 16
Temes 16, 17

Qüestionari pràctic – una hora (dijous
7 de maig)

Temes 18, 19

* D’acord amb el punt 2, altres activitats aplicades –així com la data per a
presentar-les- es concretaran durant el curs acadèmic, avisant als estudiants
mitjançant la ferramenta de correu electrònic de l’Aula Virtual amb la suficient
antelació i fent ús de l’aplicació “Tasques” de la mateixa plataforma.

6. HORARI DE TUTORIES
La Professora Patricia Llopis tindrà tutories al següent horari:
- Dimecres de 15,30 a 18,30 h. al despatx 3C11 de l’edifici departamental.
- A més realitza tutories virtuals a través del correu electrònic (Patricia.llopis@uv.es).
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