TEMARI DRET PENAL
HABILITATS
-

Oratòria.
Producció de documents.
L’advocat i els conflictes penals: Estratègia, capacitat d’anàlisis i resolució de
tots els factors que intervenen en un assumpte.
Negociació
Assessorament. Tracte amb els clients.
Actuacions davant jutjats. Coneixements tècnics i pràctics dels diferents
procediments
Actuacions davant comissaries
Habilitat en la cerca de jurisprudència

- SIMULACIONS I SEMINARIS,
Estudi reformes penals
Simulacions de judicis, vistes, assistència al detingut i habeas corpus.
Casos, estratègia i simulacions a resoldre en les classes, basats en assumptes reals.
Seminaris de redacció d’escrits sobre casos reals.
Visites als Jutjats i Audiència per presenciar vistes i judicis.
- SIMULACIONS ESCOLA JUDICIAL
PRACTICA JURÍDICA
PROCESSAL
- Inici del procés penal. La denúncia, la querella, l’atestat policial i l’actuació d’ofici
- L’advocat a la comissaria de policia. Estudi de la detenció
- L’advocat al Jutjat de Guàrdia.
- Mesures cautelars: La presó provisional, L’Orde de Protecció.
- Diligències d’investigació. Diligències de prova.: Declaració de l’imputat, testifical,
pericial, entrades, escorcolls i intervenció de les comunicacions telefòniques i postals,
investigacions tecnològiques, reconeixement fotogràfic i en roda, gravacions de veu i
audiovisuals.

- Diligències Prèvies (Procediment Abreujat), Judici Ràpid, Sumari,
procediment de menors i de jurat
- Recursos en fase d’instrucció. Recurs de Reforma. Recurs d’Apel·lació.
Recurs de Queixa. Recurs de Súplica. Recursos contra les resolucions del Secretari
Judicial. Recursos contra la Sentència. Especial estudi del Recurs d’Apel·lació contra la
Sentència del Jutjat Penal.
- Escrits d’acusació i defensa
- El Judici Oral, tècniques d’interrogatori i informe.
- Execució de la Sentència: Suspensió de la Pena. Substitució de la Pena. Refundició de
penes. Indult.
- Responsabilitat civil ex delicto. El Barem: càlcul d’indemnitzacions.
PART GENERAL
- Defensa fonamentada en Part General. Dol i imprudència. Iter criminis. Actes
preparatoris punibles. Formes d’imperfecta execució i la consumació.
- Autoria i participació. Responsabilitat penal de la persona jurídica. Error. Imputació
del resultat.
- Eximents, circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
- Peritatges medico-forenses.
- Tipus de penes. Concursos i regles d’aplicació de les Penes. Càlcul de penes.
PART ESPECIAL
- Delictes contra la vida.
- Delictes contra la integritat física.
- Violència de gènere i violència domèstica.
- Delictes d’abandonament de família, menors o incapaços. Delictes contra les
relacions familiars.
- Delictes contra el Patrimoni: Furt. Robatori amb força i amb violència o intimidació.
Robatori i furt d’ús. Estafes. Apropiacions indegudes.
- Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
- Delictes de coaccions i amenaces.
- Delictes contra la Seguretat Viària.

- Delictes contra la Salut Pública.
- Les falsificacions.
- Atemptat a l’autoritat, desobediència.

