
Curs comú de Metodologia, Dogmàtica i Política Crim inal  (obligatòria 
5 crèdits) 
 
Sessió inaugural 
Període lectiu: 13-15 de novembre 2008 
Contingut: estudi de la metodologia pròpia de la ciència penal i processal 
penal i iniciació a la investigació 
 
Sessió de cloenda 
Període lectiu: maig 2009 
Contingut: anàlisi de les qüestions penals més actuals 
 
ITINERARI 1: Criminologia i Sistema de Justícia Pen al 
 
Sistema de sancions penals (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dr. Josep M. Tamarit Sumalla Període lectiu: 
27-29 de novembre de 2008 (Universitat de Lleida) 
Contingut: El sistema de reaccions penals del Codi penal de 1995 i 
successives reformes en una perspectiva de Dret Comparat i davant les 
noves tendències, inclòs el repte de l’harmonització dels sistemes 
punitius europeus. 
 
Execució de penes. Aspectes substantius i processal s (optativa 3 
crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dr. Ramón García Albero 
Període lectiu: 27-29 de novembre de 2008 (Universitat de Lleida) 
Contingut: Estudi del significat jurídic i político-criminal de l’execució de 
les penes, així com de l’execució de cadascuna de les diverses classes 
de sancions penals, tot analitzant l’evolució de la creació de l’espai 
judicial europeu en matèria d’execució de penes. 
 
Víctima i sistema de justícia penal  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dres. Carolina Villacampa i M. José Rodríguez 
Puerta 
Període lectiu: 27-29 de novembre de 2008 (Universitat de Lleida) 
Contingut: Estudi del concepte de victimologia i de la seva imbricació amb 
el dret penal, així com dels factors de victimització i de l’estatut jurídic de 
les víctimes, sense deixar de banca l’anàlisi de l’anomenada justícia 
restaurativa. 
 
El Dret Penal front a la violència de gènere (optativa 3 crèdits ) 
 
Professor/s responsable/s: Dres. Carolina Villacampa i Nuria Torres 
Rosell  
Període lectiu: 27-29 de novembre de 2008 (Universitat de Lleida) 
Contingut: Estudi dels aspectes penals substantius de la llei orgànica de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere i en particular 
els nous tipus penals i les sancions previstes per aquella. 

La protecció processal de les víctimes de la violèn cia de gènere  
(optativa 3 crèdits) 

Professor/s responsable/s: Dr. Juan Luis Gómez Colomer 
Professor/s col.laborador/s: Dres. Andrea Planchadell Gargallo i M. 
Ángeles Pérez Cebadera 
Període lectiu: 15-17 de gener de 2009 (Universitat Jaume I) 
Contingut: Estudi dels aspectes processals de la Llei orgànica de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i de les 

mesures per a aquest tipus de criminalitat adoptades en altres països del 
nostre entorn jurídic. 
 
La moderna teoria del delicte: la seva evolució i f uncions  (optativa 3 
crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dr. Hernán Hormazábal Malaree 
Període lectiu: 22-24 de gener de 2009 (Universitat de Girona) 
Contingut: Anàlisi d’institucions de la part general del Dret penal 
 
ITINERARI 2: Criminalitat d’empresa i criminalitat organitzada 
 
Crim organitzat. Especial consideració dels delicte s de terrorisme i 
blanqueig de capitals  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Drs. José L. González Cussac i Caty Vidales 
Rodríguez 
Període lectiu: 15-17 de gener de 2009 (Universitat Jaume I) 
Contingut: estudi de les qüestions comuns relatives a la criminalitat 
organitzada; anàlisi particular dels delictes de terrorisme – evolució 
normativa, estructura delictiva i consideracions politico-criminals- i del 
rentat de diners – evolució històrica, estructura típica i normativa 
internacional. 
 
Protecció penal del nou model d’empresa en l’economia globalitzada 
(optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dra. Esther Morón Lerma  
Període lectiu: 22-24 de gener de 2009 (Universitat UAB) 
Contingut: Evolució del model d’empresa. La competència econòmica. 
Els secrets d’empresa i la propietat industrials 
 
Delinqüència informàtica  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Drs. Óscar Morales García i Rosa Fernández 
Palma 
Període lectiu: 29-31 de gener de 2009 (Universitat  Oberta de Catalunya) 
Contingut: estudi del concepte de criminalitat informàtica, dels models de 
protecció instaurats en els diferents països de la Unió europea. Propostes 
supranacionals. La convenció del Consell d’Europa en matèria de cyber-
crime. Estudi de les tipologies incorporades al CP de 1995 relacionades 
amb la delinqüència informàtica. 
 
Nous reptes de la Criminologia i de la política cri minal en relació 
amb la criminalitat patrimonial i econòmica  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dres. M. del Mar Carrasco Andrino i M. José 
Segura García 
Període lectiu: 2-4 d’abril de 2009 (Universitat d’Alacant) 
Contingut: estudi de l’evolució regulativa i de l’estructura dels delictes 
contra la propietat intel.lectual, industrial i dels relacionats amb el 
descobriment i la revelació de secrets d’empresa. 
 
Dret penal del treball i delictes fiscals  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dr. Enrique Orts Berenguer 
Període lectiu: 5-7 de març de 2009 (Universitat de València) 
Contingut: estudi de les figures delictives protectores dels drets dels 
treballadors i dels delictes fiscals, iniciat per l’anàlisi de les qüestions 
generals relacionades amb cadascun d’aquests àmbits de la criminalitat, 
així com de les seves estructures delictives, tractant especialment les 
darreres novetats incorporades en aquests. 

Responsabilitat penal de les persones jurídiques  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Eduard Ramón Ribas 
Període lectiu: 12-14 de febrer de 2009 (Universitat de les Illes Balears) 
Contingut: estudi de la problemàtica de la responsabilitat penal de les 
persones jurídiques i de la seva capacitat criminal i anàlisi de les 
conseqüències penals i civils derivades del delicte aplicables a les 
persones jurídiques. 
 
 
ITINERARI 3: Dret penal ambiental 
 
Qüestions generals del Dret penal ambiental  (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dr. Gonzalo Quintero Olivares 
Període lectiu: 11-13 de desembre de 2008 (Universitat de Rovira i Virgili) 
Contingut: estudi de les qüestions comunes relatives a la protecció penal 
del medi ambient entès en sentit ampli, incloent el seu fonament 
constitucional, la relació del Dret penal del medi ambient amb el dret 
comunitari i el dret administratiu. 
 
Els delictes relatius a la protecció de l’ordenació  del territori, el 
patrimoni històric-artístic i el medi ambient (optativa 3 crèdits) 
 
Professor/s responsable/s: Dres. Nuria Torres Rosell i Maria Marqués i 
Banque 
Període lectiu: 11-13 de desembre de 2008 (Universitat de Rovira i Virgili) 
Contingut: estudi de les tipologies delictives relatives als delictes contra 
els recursos naturals i el medi ambient, delicte urbanístic, delictes relatius 
a la protecció de la flora i la fauna i delictes contra el patrimoni histórico-
artístic. 
 
Matrícula i més informació 
 
Es podrà formalitzar en l’oficina de tercer cicle o doctorat de qualsevol de 
les universitats que participen en el programa. Caldrà facilitar l’adreça 
electrònica en el moment de formalitzar la matrícula. Per més informació 
sobre les dates de preinscripció i matrícula a cadascuna de les 
universitats: 
Universitat Rovira i Virgili: 977 558380, 977 558477 
Universitat d’Alacant: Tel. 965 903595, 965 903466, 
Universitat Autònoma de Barcelona: Tel. 93 5812236 
, 93 5813010, 
Universitat de Girona: Tel. 972 418130, 972 418148, 
Universitat de les Illes Balears: Tel. 971 172972, 971 171327, 
Universitat Jaume I: Tel. 964 728850 
Universitat de Lleida: Tel. 973 703208 
Universitat Oberta de Catalunya: 93 2535770 
Universitat de València: 96 3983000 

 

 

 

 



Nou universitats, en el marc de l'Institut Joan Lluís Vives (IJLV), 
s'han coordinat per oferir un programa de doctorat 
interuniversitari que permeti una especialització en Dret Penal i 
Processal penal, així com en altres ciències penals, mitjançant 
una àmplia oferta de crèdits optatius. Les esmentades 
universitats, l’experiència de les quals en l’oferta d’aquesta 
mena de programes ve avalada per la impartició, durant sis 
anys consecutius, del programa de doctorat interuniversitari 
“Empresa i Sistema penal”, pretenen  promoure la mobilitat de 
l’estudiant de doctorat, aprofitant les possibilitats que ofereixen 
les TIC i altres recursos, com ara les diverses convocatòries 
d’ajuts a la mobilitat. 
 
En el programa que ara s’enceta es pretén una formació 
integral de l’estudiant en disciplines de caire preferentment 
jurídic l’objecte d’estudi de les quals el constitueix la 
criminalitat, tot i sense renunciar a endinsar l’estudiant en els 
continguts d’altres camps afins de caràcter no estrictament 
jurídic que s’adrecen igualment a l’anàlisi d’aquell àmbit de la 
realitat. És a dir, es pretén oferir formació especialitzada en el 
sistema de les ciències penals tant a titulars universitaris de 
formació jurídica com als que ho són en disciplines socials 
afins. 
 
Per aconseguir aquesta finalitat, el programa es basa en un 
curs comú i de realització obligatòria de 5 crèdits troncals i 14 
crèdits optatius sobre qüestions metodològiques que totalitzen 
una oferta específica en aquest programa de 47 crèdits 
distribuïts entre diverses universitats. 
 
Malgrat la finalitat del programa ve determinada per una formació 
específica en ciències penals, no s’ha volgut renunciar a l’especialització 
dintre d’aquest ampli camp, de manera que les assignatures optatives es 
distribueixen en tres diversos perfils en raó del seu contingut. Amb això es 
pretén que  l’estudiant que ha de realitzar necessàriament el curs comú 
de formació bàsica pugui orientar la seva tasca, a través de l’optativitat, 
en un àmbit més concret d’aquest camp, seleccionant preferentment 
cursar les assignatures optatives que pertanyen a un mateix itinerari. No 
obstant, es poden completar aquests crèdits docents amb la realització 
d’assignatures optatives que pertanyin a d’altres itineraris del mateix 
programa, o fins i tot amb els corresponents a d’altres programes de 
doctorat, sempre que es puguin considerar crèdits afins. D’aquests tres 
itineraris, tant el corresponent a la “Criminalitat d’empresa i organitzada” 
com el corresponent al “Dret penal ambiental” estan preferentment 
adreçats a persones amb formació jurídica que pretenen endinsar-se en 
l’estudi d’àmbits concrets de la delinqüència. El tercer dels itineraris, amb 
el títol “Criminologia i sistema de justícia penal”, té la pretensió preferent i 
més generalista d’aprofundir en l’estudi del fenomen de la criminalitat des 
d’un vessant no exclusivament jurídica, tot possibilitant el seu seguiment 
a estudiants amb formació jurídica, criminològica o relativa a altres 
ciències socials. 
 
Criteris d’acceptació al programa 
Haver obtingut el títol de títol de Llicenciat en Dret, Criminologia o altres 
integrants de l’àmbit de les Ciències socials. 

Activitat docent 

El curs comú metodològic de cinc crèdits 
s’imparteix en dues sessions, de docència 
concentrada, la primera, de presentació, a l’inici del 
curs acadèmic, i la segona, de cloenda, al finalitzar 
aquest. Una d’aquestes sessions es realitzarà en 
una universitat catalana, mentre que de l’altra en 
serà seu una universitat valenciana. 
 
Els cursos optatius es desenvolupen en blocs 
docents de tres dies, preferentment entre el dijous i 
el dissabte al migdia. La docència corresponent a 
cada curs s’imparteix en un únic període, tot 
afavorint la possibilitat de cursar simultàniament les 
assignatures optatives que pertanyin a un mateix 
itinerari, sense perjudici de permetre de cursar-ne 
les ofertades per una mateixa universitat si 
pertanyen a dos itineraris diversos, a banda de 
possibilitar la realització d’una sessió de cloenda 
coincidint amb la segona sessió del curs comú. La 
informació més precisa sobre l’horari, programa i 
altres aspectes de l’organització de cada curs es 
facilitarà per la universitat on aquest es realitzi a 
través de la seva pàgina web o a través de la web 
específica d’aquest programa. L’activitat docent 
presencial es complementarà amb la utilització de 
les TIC, tant per contactar telemàticament amb els 
estudiants com per facilitar-los documentació 
mitjançant la creació de dossiers virtuals. 
 
Admissió en el programa a la UdL: fins el 17 de 
setembre de 2008 
Matrícula a la UdL: del 8 al 31 d’octubre de 2008 
Inici de l’activitat docent: novembre de 2008 
 
Informació: 
 

Secretaria del Departament de Dret Públic 
Carrer de Jaume II, 73 – 25001 Lleida 

Telf. 973 70 32 08 
A/e.  secretaria@dpub.udl.cat 

http://www.dpub.udl.cat/programes.html 
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