MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
(BSM/UPF-ICAB)

LITIGACIÓ PENAL
Trimestre: Primer
Crèdits: 4 ECTS
Hores de dedicació de l'estudiant: 100
Llengua de docència:
Grup 1: castellà
Grup 2: català/castellà
Grup 3: català
Docència: les sessions plenàries s’impartiran en format remot, mentre que els
seminaris seran presencials a la seu de Balmes/Rosselló, sempre que la situació
sanitària ho permeti. El subgrup 203 sempre s’impartirà en remot però des de la seu
de Balmes, per la qual cosa els alumnes que ho prefereixin podran assistir a les
classes. Si la situació sanitària ho permet, tan aviat com sigui possible es retornarà a la
docència 100% presencial a la seu de Balmes/Rosselló.
Coordinador grup 1: Jorge Navarro. Advocat. Soci de Molins Defensa Penal
Dades de contacte: jnavarro@molins.eu
Coordinador grup 2: Ramon Ragués. Catedràtic de Dret Penal
Dades de contacte: ramon.ragues@upf.edu
Coordinador grup 3: David Felip. Professor Titular de Dret Penal
Dades de contacte: david.felip@upf.edu
Altres professors:
Enric Carulla: Advocat. Soci de Garrigues
Josep Maria Paret: Advocat penalista.
Judit Gené: Advocada. Sòcia de Melero & Gené Advocats.
Olga de la Cruz: Advocada. Sòcia de Martínez Ramos & De la Cruz, Abogados.
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1. Presentació de l’assignatura
El procés penal és l’àmbit jurisdiccional en què l’advocat defensa els interessos més
preuats dels seus clients: el patrimoni, l’honor i, sobretot, la llibertat. Per a un correcte
exercici de la professió d’advocat en aquesta matèria, l’assignatura de Litigació Penal
pretén la integració dels coneixements teòrics sobre el Dret penal substantiu i el Dret
processal penal que l’alumne ha adquirit durant els seus estudis de grau. L’estudiant
haurà d’aplicar aquests coneixements a la preparació d’escrits forenses i a la resolució
de casos pràctics, exercitant habilitats com la capacitat d’argumentació oral i escrita.
2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011)
E1. 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
amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o
autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
E10. Desenvolupar competències i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per
a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos
de la pràctica professional.
E11. Saber desenvolupar competències que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la
seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a
terme mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades.
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades
d’acord en cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional.
E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinars.
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3. Continguts, programació i professorat
Grup 1
Sessió
Plenari1
Seminari 1
(101)
Seminari 1
(102)
Plenari 2
Seminari 2
(101)
Seminari 2
(102)
Plenari 3
Seminari 3
(101)
Seminari 3
(102)
Plenari 4
Seminari 4
(101)
Seminari 4
(102)
Plenari 5
Seminari 5
(101)
Seminari 5
(102)
Plenari 6
Seminari 6
(101)
Seminari 6
(102)

Data
29/9
18:30
6/10
17:00
6/10
14:30
5/10
14:30
14/10
17:00
14/10
14:30
13/10
14:30
20/10
17:00
20/10
14:30
19/10
14:30
27/10
17:00
27/10
14:30
26/10
14:30
3/11
17:00
3/11
14:30
2/11
14:30
10/11
17:00
10/11
14:30

Professor
JM Paret
JM Paret
JM Paret

Matèria
L’inici del procediment: la querella i la
denuncia.
L’inici del procediment: la querella i la
denúncia: pràctica
L’inici del procediment: la querella i la
denúncia: pràctica

Jorge Navarro

Les mesures cautelars.

Jorge Navarro

Les mesures cautelars: pràctica

Jorge Navarro

Les mesures cautelars: pràctica

JM Paret

Diligències restrictives de drets.

JM Paret

Diligències restrictives de drets: pràctica

JM Paret

Diligències restrictives de drets: pràctica

Jorge Navarro
Jorge Navarro
Jorge Navarro

La instrucció en els diversos procediments
penals.
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica

Jorge Navarro

La fase intermèdia i el judici oral

Jorge Navarro

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

Jorge Navarro

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

JM Paret

Els recursos: apel·lació i cassació

JM Paret

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica

JM Paret

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica
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GRUP 2
Sessió
Plenari 1
Seminari 1
(202)
Seminari 1
(201)
Seminari 1
(203)
Plenari 2
Seminari 2
(202)
Seminari 2
(201)
Seminari 2
(203)
Plenari 3
Seminari 3
(202)
Seminari 3
(201)
Seminari 3
(203)
Plenari 4
Seminari 4
(202)
Seminari 4
(201)
Seminari 4
(203)
Plenari 5
Seminari 5
(202)
Seminari 5
(201)
Seminari 5
(203)
Plenari 6

Data
29/9
18:30
5/10
9:30
5/10
12:00
6/10
9:30
6/10
16:30
13/10
9:30
13/10
12:00
14/10
9:30
14/10
16:30
19/10
9:30
19/10
12:00
20/10
9:30
20/10
16:30
26/10
9:30
26/10
12:00
27/10
9:30
27/10
16:30
2/11
9:30
2/11
12:00
3/11
9:30
3/11
16:30

Professor
Ramon Ragués
Ramon Ragués
Ramon Ragués
Ramon Ragués

Matèria
L’inici del procediment: la querella
denúncia
L’inici del procediment: la querella
denúncia: pràctica
L’inici del procediment: la querella
denúncia: pràctica
L’inici del procediment: la querella
denúncia: pràctica

Ramon Ragués

Les mesures cautelars

Ramon Ragués

Les mesures cautelars: pràctica

Ramon Ragués

Les mesures cautelars: pràctica

Ramon Ragués

Les mesures cautelars: pràctica

Enric Carulla
Enric Carulla
Enric Carulla
Enric Carulla

i la
i la
i la
i la

La instrucció en els diversos procediments
penals
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica

Ramon Ragués

Diligències restrictives de drets

Ramon Ragués

Diligències restrictives de drets: pràctica

Ramon Ragués

Diligències restrictives de drets: pràctica

Ramon Ragués

Diligències restrictives de drets: pràctica

Ramon Ragués

La fase intermèdia i el judici oral

Enric Carulla

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

Enric Carulla

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

Ramon Ragués

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

Ramon Ragués

Els recursos: apel·lació i cassació
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Seminari 6
(202)
Seminari 6
(201)
Seminari 6
(203)
GRUP 3
Sessió
Plenari 1
Seminari 1
(301)
Seminari 1
(302)
Plenari 2
Seminari 2
(301)
Seminari 2
(302)
Plenari 3
Seminari 3
(301)
Seminari 3
(302)
Plenari 4
Seminari 4
(301)
Seminari 4
(302)
Plenari 5
Seminari 5
(301)
Seminari 5
(302)
Plenari 6
Seminari 6
(301)
Seminari 6
(302)

9/11
9:30
9/11
12:00
10/11
9:30

Data
29/9
18:30
5/10
17:00
5/10
14:30
6/10
14:30
13/10
17:00
13/10
14:30
07/10
18:30
19/10
17:00
19/10
14:30
20/10
14:30
26/10
17:00
26/10
14:30
27/10
14:30
2/11
17:00
2/11
14:30
3/11
14:30
9/11
17:00
9/11
14:30

Ramon Ragués

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica

Ramon Ragués

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica

Ramon Ragués

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica

Professor
David Felip
David Felip
David Felip

Matèria
L’inici del procediment: la querella i la
denúncia
L’inici del procediment: la querella i la
denúncia: pràctica
L’inici del procediment: la querella i la
denúncia: pràctica

Judit Gené

Les mesures cautelars

Judit Gené

Les mesures cautelars: pràctica

Judit Gené

Les mesures cautelars: pràctica

Olga de la Cruz
Olga de la Cruz
Olga de la Cruz

La instrucció en els diversos procediments
penals
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica
La instrucció en els diversos procediments
penals: pràctica

Olga de la Cruz

Diligències restrictives de drets

Olga de la Cruz

Diligències restrictives de drets: pràctica

Olga de la Cruz

Diligències restrictives de drets: pràctica

Judit Gené

La fase intermèdia i el judici oral

Judit Gené

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

Judit Gené

La fase intermèdia i el judici oral: pràctica

David Felip

Els recursos: apel·lació i cassació

David Felip

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica

David Felip

Els recursos: apel·lació i cassació: pràctica
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4. Avaluació
A. Nota de curs (50%): consistirà en la mitjana de la nota de les 6 pràctiques que
els alumnes hauran de lliurar durant el curs. Les pràctiques es poden fer en parelles i
s'han de lliurar el dia fixat pel professor amb una penalització de tres punts per cada
dia de retard. Les pràctiques amb faltes d'ortografia seran retornades per a la seva
correcció aplicant-se la mateixa penalització que en cas de retard. En cas de plagi se
suspendrà l'assignatura. La nota es pot veure incrementada tenint en compte les
intervencions a classe.
B. Examen final (50%): consistirà en una prova objectiva de 25 respostes múltiples.
La penalització de les respostes incorrectes serà de 0,25 punts.
Les dues parts de l'assignatura faran mitjana en el benentès que s'assoleixi una nota
mínima de 4 en cadascuna d'elles. Els alumnes que no superin l'assignatura en la
convocatòria ordinària tindran dret a una convocatòria extraordinària el mes de gener
en què els professors fixaran ad hoc els termes de la recuperació en funció d'aquelles
parts que l'alumne hagi suspès.
Per bé que a l'examen oficial són possibles preguntes sobre qualsevol aspecte del Dret
penal substantiu i processal en aquesta assignatura la prova teòrica es centrarà en el
contingut dels següents preceptes:
1)
Codi Penal: arts. 1-31 quinquies, 32-53, 80-89, 130-135, 138-156 ter, 163-269,
290-297,301-304, 368-400 bis, 404-471 i 550-562.
2)
Llei d’Enjudiciament Criminal: arts. 1-47, 100-122, 216-246, 259-281, 299-409
bis, 486-588 octies, 589-614, 622-645, 757-803,846 bis-906, 962-977.
C. Assistència: L'assistència a les sessions de seminari és obligatòria per assolir la
nota de curs i serà objecte de control. Aquells estudiants que, per alguna causa de
força major, no puguin assistir a alguna classe hauran de comunicar-ho immediatament
i justificar-ho documentalment al coordinador de l'assignatura, que determinarà, si
s'escau, la manera de recuperar l'absència. També cal autorització del coordinador de
l'assignatura per assistir a un subgrup diferent d'aquell que hagi estat assignat.
5. Textos legals i bibliografia recomanats
- Codi Penal i Llei d’Enjudiciament Criminal
- Per a l’estudi de la part general del Dret penal: MIR PUIG, Derecho Penal. Parte
general, 10.ª ed, Barcelona, 2015.
- Per a l’estudi de la part especial del Dret penal: SILVA SÁNCHEZ (dir.), Lecciones de
Derecho penal. Parte especial, 6.ª ed., Barcelona 2019.
- Per a l’estudi del Dret processal penal: GIMENO SENDRA, Derecho procesal penal, 3.ª
ed., Pamplona, 2020.
- Es podrà lliurar, addicionalment, bibliografia específica per a cada sessió.
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