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El Dret penal econòmic i de l’empresa, o Dret 
penal dels negocis, ha adquirit un protagonisme 
inusitat els darrers anys. Els grans despatxos 
d’advocats han constituït departaments 
especialitzats en la matèria, atesos l’increment 
indubtable de la litigació penal econòmica 
i la rellevància mediàtica i reputacional que 
ha adquirit per a les empreses. Es tracta d’un 
àmbit en constant renovació normativa (basta 
pensar en tot el que ha suposat la introducció 
de la responsabilitat penal de les persones 
jurídiques i els programes de compliment 
normatiu (compliance)) que no només requereix 
una formació especialitzada més enllà de la 
proporcionada als estudis de grau, sinó una 
actualització constant dels coneixements ja 
adquirits.

Completa la teva formació amb nosaltres i 
aposta pel teu futur. 

En què consisteix?
El curs és fruit de la col·laboració entre 
professors de la Facultat de Dret de la UIB, 
professors de Dret penal d’altres universitats 
d’enorme prestigi com a experts en la 
matèria, i destacats membres de l’advocacia. 
Es pretén oferir una formació teòrica i 
pràctica sobre els delictes més rellevants 
en l’àmbit de la delinqüència econòmica i 
de l’empresa, emmarcada en un sèrie de 
qüestions fonamentals (principis limitadors 
del poder punitiu, elements de la imputació 
de responsabilitat penal, qüestions processals, 
etc.) que són abordades des de la seva aplicació 
específica a la branca del Dret penal econòmic.

A qui va adreçat

• Professionals de l’advocacia 

• Assessors jurídics d’empresa

• Assessors fiscals

• Administradors d’empresa

• Graduats del doble grau de Dret i 
Administració d’Empreses

• Graduats en Dret

• Alumnes del quart curs del grau de Dret 
i del doble grau de Dret i Administració 
d’Empreses. 



Criteris d’admissió
Graduats en Dret: per ordre d’inscripció.
Estudiants del grau de Dret: cal haver superat, en el cas de la UIB, les assignatures de Dret Penal: 
Concepte i Teoria Jurídica del Delicte; Conseqüències Jurídiques del Delicte, i Delictes contra Béns 
Personals, i Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals. En el cas d’estudiants residents a 
les Illes Balears amb estudis del grau de Dret iniciats en altres universitats, es valorarà aquest requisit en 
funció de les assignatures cursades al pla d’estudis corresponent.

Quines sortides professionals tindré?
El curs pretén millorar les competències professionals dels operadors jurídics involucrats en l’àmbit de 
l’empresa.

Estructura 
1. Principis constitucionals i garanties penals i Dret penal econòmic
2. Qüestions de teoria del delicte en el Dret penal econòmic. Imputació del delicte econòmic a la 

persona física
3. La responsabilitat penal de la persona jurídica. Criteris d’imputació del delicte econòmic a la persona 

jurídica i sistema de penes
4. Compliment normatiu i exempció de responsabilitat. Els models d’organització i gestió orientats a la 

prevenció de delictes
5. Estafes i altres fraus en l’àmbit empresarial. Falsedats en l’activitat empresarial
6. Aspectes processals en la delinqüència econòmica
7. Delictes societaris. Frustració de l’execució i insolvències punibles
8. Delicte de blanqueig de capital
9. Apropiació indeguda i administració deslleial
10. Delictes de corrupció en els negocis
11. Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial. Delictes contra els treballadors.



Professorat

Boix Reig, Javier. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València.

Campaner Muñoz, Jaime. Professor titular de Dret Processal de la Universitat de les Illes Balears.

Dopico Gómez-Aller, Jacobo. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Carlos III.

Gómez Tomillo, Manuel. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Valladolid.

Gili Pascual, Antoni. Professor titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears.

Lascuraín Sánchez, Juan A. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Madrid.

Llabrés Fuster, Antoni. Professor titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears.

Torrent Santamaria, Josep Maria. advocat i professor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Pastor Muñoz, Nuria. Professora de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Salvà Romartínez, Llorenç. Professor associat de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears.

Tomás-Valiente Lanuza, Carmen. Professora titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears.

Amb la col·laboració de: 



Dades específiques

Direcció: 

Antoni Llabrés Fuster i Carmen Tomás-Valiente 
Lanuza

Nombre de places: 20 com a mínim i 30 com a 
màxim 

Modalitat: semipresencial

Durada: 15 ECTS (44 hores presencials)

Dates i horaris: el curs es durà a terme del 25 
d’octubre a l’1 de desembre de 2021. Les classes 
es faran els dilluns i dimecres de 16 a 20 hores

Lloc de realització: edifici Sa Riera

Termini de matrícula: fins al dia 18 d’octubre de 
2021

Preu i terminis: 675 euros, que es podran pagar 
en dos terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-
lo en cas que no s’arribi al nombre mínim 
d’alumnes.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o anul·lació del curs.

Més informació i matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/dpenal

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
https://cursos.satse.es/dpenal




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per 
a emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

