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RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, de la Universitat de 
València, per la qual es publica el pla d’estudis conduent 
al títol oficial de Màster Universitari en Garanties Penals 
i Delictes Socioeconòmics per la Universitat de València 
(Estudi General). [2019/3279]

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2019, de la Universi-
tat de València, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster Universitario en Garantías Penales y Delitos 
Socioeconómicos por la Universitat de València (Estudi 
General). [2019/3279]

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Uni-
versidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del 
título por el Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017 (publicado en 
BOE de 30.05.2017).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4 
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la 
redacción dada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial 
de Máster Universitario en Garantías Penales y Delitos Socioeconó-
micos por la Universitat de València (Estudi General) (Código RUCT 
4315732), aprobado por el Consejo de Gobierno el 2 de febrero de 
2016, que se estructura de acuerdo con lo que figura en el anexo a esta 
resolución.

València, 25 de marzo de 2019.– La rectora: María Vicenta Mestre 
Escrivà.

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Univer-
sitats, previ informe positiu de l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació, i acordat el caràcter oficial del títol pel Consell 
de Ministres de 5 de maig de 2017 (publicat en BOE de 30.05.2017).

Aquest Rectorat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 
35.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en 
la redacció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, ha resolt 
publicar el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol oficial de Màster 
Universitari en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics per la Uni-
versitat de València (Estudi General) (Código RUCT 4315732), aprovat 
pel Consell de Govern de 2 de febrer de 2016 (ACGUV 6/2016), que 
s’estructura d’acord amb el que figura en l’annex a aquesta resolució.

València, 25 de març de 2019. – La rectora: María Vicenta Mestre 
Escrivà.



ANNEX

Pla d’estudis conduent al títol oficial de Màster Universitari en Garanties Penals i

Delictes Socioeconòmics per la Universitat de València (Estudi General) (Códi

RUCT 4315732)

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques.

Centre d’impartició: Facultat de Dret.

Curs d’implantació. 2016/2017

1. Distribució del pla d'estudis per tipus de Matèria en crèdits ECTS:

Caràcter de les assignatures ECTS

Obligatòries………………………………. 39

Optatives…………………………………. 11

Treball final de màster.………………….. 10

Crèdits totals…………………… 60

2. Descripció dels mòduls de qué consta el pla d’estudis:

Mòdul : Obligatori

Assignatures Caràcter ECTS

Fonaments del Dret penal socioeconòmic. Desenvolupament de

les idees penals. Política criminal. Especialitats en l'orde 

socioeconòmic.

Obligatòria 6

Dret a la legalitat penal Obligatòria 3

El sistema processal espanyol en l'actualitat i propostes de futur Obligatòria 6

Les diligències d'investigació i l'obtenció de fonts de prova Obligatòria 3,5

La pràctica de la prova Obligatòria 3,5

Qüestions de part general amb especial incidència en els 

delictes socioeconòmics
Obligatòria 5

Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social. 

Blanqueig de capitals
Obligatòria 3

Delictes financers, borsaris, mercat i els consumidors Obligatòria 3

Defraudacions: estafa, apropiació indeguda, delictes societaris, 

concursos punibles
Obligatòria 3

Corrupció pública i privada Obligatòria 3

Crèdits totals a cursar ……………………………………… 39



Mòdul Optatiu: Orientació Investigadora

Assignatures Caràcter ECTS

Metodologia de la investigació jurídica Optativa 5

Culpabilitat i perillositat Optativa 3

Principi general de llibertat: Dret penal del risc. Expansió i 

proporcionalitat
Optativa 3

Crèdits totals a cursar ……………………………………… 11

Mòdul Optatiu: Orientació Professional

Assignatures Caràcter ECTS

Delictes instrumentals i aplicaciones de regles concursals Optativa 2

Pràctiques externes Optativa 9

Crèdits totals a cursar ……………………………………… 11

Mòdul: Treball final de màster

Assignatura Caràcter ECTS

Treball final de màster Obigatori 10

Crèdits totals a cursar ……………………………………… 10

Més informació en la pàgina web: http://www.uv.es



ANEXO

Plan de Estudios del título de Máster Universitario en Garantías Penales y Delitos

Socioeconómicos por la Universitat de València (Estudi General) (Código RUCT

4315732)

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.

Centro responsable de la docencia: Facultad de Derecho

Curso de implantación: 2016/2017

1. Distribución del plan de estudios por tipo de Materia en créditos ECTS:

Carácter de las asignaturas ECTS

Obligatorias………………………………. 39

Optativas…………………………………. 11

Trabajo Fin de Máster ……………..…….. 10

Créditos totales…………………… 60

2. Descripción de los módulos de que consta el plan de estudios:

Módulo : Obligatorio

Asignaturas Carácter ECTS

Fundamentos del derecho penal socioeconómico. Desarrollo de 

las ideas penales. Política criminal. Especialidades en el orden 

socioeconómico.

Obligatorio 6

Derecho a la legalidad penal Obligatorio 3

El sistema procesal penal español en la actualidad y propuestas 

de futuro

Obligatorio 6

Las diligencias de investigación y la obtención de fuentes de 

prueba

Obligatorio 3,5

La práctica de la prueba Obligatorio 3,5

Cuestiones de parte general con especial incidencia en los 

delitos socioeconómicos

Obligatorio 5

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

Blanqueo de capitales.

Obligatorio 3

Delitos financieros, bursátiles, mercado y los consumidores. Obligatorio 3

Defraudaciones: estafa, apropiación indebida, delitos 

societarios, concursos punibles.

Obligatorio 3

Corrupción pública y privada Obligatorio 3

Créditos totales a cursar ……………………………………… 39



Módulo Optativo: Orientación Investigadora

Asignaturas Carácter ECTS

Metodología de la investigación jurídica Optativo 5

Culpabilidad y peligrosidad Optativo 3

Principio general de libertad: Derecho penal del riesgo. 

Expansión y proporcionalidad.
Optativo 3

Créditos totales a cursar ……………………………………… 11

Módulo Optativo: Orientación Profesional

Asignaturas Carácter ECTS

Delitos instrumentales y aplicación de reglas concursales Optativo 2

Prácticas Externas Optativo 9

Créditos totales a cursar ……………………………………… 11

Módulo: Trabajo Fin de Máster

Asignaturas Carácter ECTS

Trabajo Fin de Máster Obigatorio 10

Créditos totales a cursar ……………………………………… 10

Más información en la página web: http://www.uv.es
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