2019-2020

I PRÀCTICA JURÍDICA

POSTGRAU

EN LITIGACIÓ

ESTRUCTURA I CARACTERÍSTIQUES

POSTGRAU (totes les
especialitats)

MÒDUL GENERAL

MÒDUL LITIGACIÓ CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU

MÒDUL LITIGACIÓ PENAL

Inici: 23 de setembre 2019
Finalització: 6 de juliol 2020

Inici: 23 de setembre 2019
Finalització: 10 d’octubre 2019

Inici: 14 d’octubre 2019
Finalització: 20 de novembre 2019

Inici: 15 d’octubre 2019
Finalització: 27 de febrer 2020

Horari: de dilluns a dijous de 18h a
20.30h

Horari: de dilluns a dijous de 18h a
20.30h

Horari: dilluns i dimecres de 18h a
20.30h

Horari: dimarts i dijous de 18h a
20.30h

Preu: 3.510€

Preu: 275€

Preu: 385€

MÒDUL LITIGACIÓ MERCANTIL

MÒDUL LITIGACIÓ LABORAL

MÒDUL LITIGACIÓ CIVIL

Preu: 1.100€
MÒDUL LITIGACIÓ FAMÍLIA

Inici: 25 de novembre de 2019
Finalització: 20 de gener 2020

Inici: 22 de gener 2020
Finalització: 30 de març 2020

Inici: 3 de març 2020
Finalització: 6 de juliol 2020

Inici: 1 d’abril 2020
Finalització: 29 de juny 2020

Horari: dilluns i dimecres de 18h a
20.30h

Horari: dilluns i dimecres de 18h a
20.30h

Horari: dimarts i dijous de 18h a
20.30h

Horari: dilluns i dimecres de 18h a
20.30h

Preu: 385€

Preu: 550€

Preu: 1.100€

Es dona la possibilitat de fer les especialitzacions de manera independent

Preu: 715€

PROGRAMA ACADÈMIC
Amb l’entrada en vigor de la Llei i del reglament d’accés
a les Professions d’advocat i procurador, la majoria
d’Escoles de Pràctica Jurídica han signat convenis amb
diferents Universitats per tal d’organitzar el Màster
d’accés per tal de tenir una mínima implicació en la
formació dels nous advocats.
Si bé, amb la regulació actual, la funció de formació
inicial de les EPJ en vers als nous advocats que fins ara
coneixíem ha desaparegut. El nostre Col·legi
d’Advocats de Granollers, amb el convenciment de que
la formació inicial dels advocats ha de ser impartida per
advocats i professionals del món de la judicatura, ha
reformulat el curs en forma de Postgrau i en mòduls
d’especialització habilitadors pel torn d’ofici, de
manera que els nous advocats disposin de les eines i
les nocions suficients per poder defensar qualsevol
assumpte legal.

PER QUÈ FER AQUESTS CURSOS?
L’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Granollers està homologada pel Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
(CICAC), amb una experiència en formació dels nous
advocats de més de 20 anys.
La EPJ és on el graduat o llicenciat en Dret pot assolir
les habilitats i competències fonamentals per l’exercici
de l’Advocacia. Són cursos que van destinats als
professionals que vulguin obtenir una pràctica efectiva
de la matèria en qüestió , inclús serveix per aquells
advocats professionals que volen reciclar els seus
coneixements.
Els coneixements que s’assoleixen a les Facultats de
Dret estan orientats a la formació de juristes en general
i no poden oferir la formació pròpia de cadascuna de les
professions jurídiques. Per aquest motiu l'Escola de
Pràctica Jurídica de l’ICA Granollers, imparteix
aquests cursos entenent que la millor metodologia
formativa és aquella que posa l'advocat en contacte
amb la realitat professional.

Cal dir que el professorat de l’EPJ està conformada
majoritàriament per advocats en exercici així com Jutges,
Magistrats, Fiscals, etc... que utilitzen i fomenten, com a
metodologia per a l’aprenentatge de la professió, el treball de
l’alumne amb casos pràctics reals, simulacions de judicis i amb
la possibilitat de realitzar sortides a Institucions.

CONTINGUTS

Pràctiques judici oral.assistència a vistes -matí.

Tributari

Pràctiques P.Abreujat I i II.

Urbanisme

Contingut sentencia, subsanació errades i complementació.

Procediment especial protecció drets fonamentals I i II

Dosimetría penal i individualització de les penes.

Responsabilitat patrimonial Administració I

Recursos contra sentències i interlocutòries.

Recursos apel·lació i cassació

MÒDUL GENERAL- OBLIGATORI

Pràctiques recursos.

Organització de Despatx

Compareixença art. 798 y 544 LECrim.

Torn d'ofici

Pràctiques judicis ràpids. Compareixença art. 798 i 544 LECrim.

Les obligacions tributàries dels despatxos d'advocats

Execució de sentències.Suspensió ( i substitució causes
anteriors L.O. 1/2015).

Documentació
Pràctiques d´execució de sentències.
Llei Orgànica de Protecció de Dades
Deontologia

Pràctiques de delictes lleus. Antecedents penals. Reincidència.
Posibilitat de "compensar " amb circunstàncies atenuants.
Execució de sentencia.Penitenciari.

Mediació
Simulació/pràctica de P.Abreujat VIDO.

MÒDUL LITIGACIÓ PENAL

Pràctica de P.Abreujat Lesions.

Presentació especialitat. Iniciació procediment penal.

Pràctica P.Abreujat Patrimonial.

Denúncia i querella.

Pràctica P.Abreujat S.Vial.

Diligències d´investigació i instrucció.

Simulació/Pràctica Estafa/apropiació indeguda.

Escrits de defensa, circumstàncies modificatives, judicis ràpids.
Pràctiques escrits de defensa i qualificació (I, II i III).

MÒDUL LITIGACIÓ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Estratègies de l´advocat davant del judici. Teoria judici oral.
Procés i eines de litigació I i II
Simulació/pràctiques judici oral (probes, desenvolupament del
judici).
Pràctiques judici oral, conformitats. Certificació full històric
penal.

Potestat sancionadora I, II i III
Estrangeria I i II

MÒDUL LITIGACIÓ MERCANTIL
Estructures jurídiques (tipus societaris, empresaris, persona
física)
Contractació mercantil (contractes tipus i negociació bàsica)
Defensa dels consumidors (Condicions generals de contractació
efectes a la pràctica)
Insolvència de persona física i jurídica
Signes distintius a les empreses (diferències entre ells i supòsits
de conflicte)
Acords socials (presa d'acords a les societats i a la seva
impugnació)

MÒDUL LITIGACIÓ CIVIL
La norma jurídica: la seva eficàcia en el temps i en l'espai; la
seva interpretació i integració. L'error de dret i el frau de llei. La
relació jurídica: el dret subjectiu i el deure jurídic; l'exercici dels
drets subjectius: la bona fe i l'abús de dret. Actes propis:
expectatives jurídiques com a font del dret. Fet, acte i negoci
jurídic. Influència del temps en el dret: còmput del temps, la
prescripció extintiva i la caducitat.

PROGRAMA ACADÈMIC

La persona i la personalitat: naixement i extinció; el
concebut i no nascut; la premoriència; els drets de la
personalitat, en especial el dret a l'honor a la intimitat
personal i a la pròpia imatge i la seva protecció. La
capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. El domicili, la
nacionalitat i el veïnatge civil. Les persones jurídiques:
les fundacions i associacions. La representació: legal i
voluntària, la ratificació i l'autocontractació. Societats
civils i societats mercantils.

La competència: extensió i límits de la jurisdicció,
competència genèrica, les qüestions prejudicials, la
competència objectiva, la competència funcional i la
competència territorial. El control d'ofici i la declinatòria.
A càrrec de Sra. Carmen Robles.
Les parts: capacitat per ser part i capacitat processal,
legitimació activa i passiva, ordinària i extraordinària,
pluralitat de parts (litisconsorci i intervenció voluntària i
provocada). La successió processal. La postulació
processal i defensa tècnica. A càrrec de Sra. Carmen
Robles.

L'obligació: elements i fonts. Les classes d'obligacions:
específiques i genèriques; unilaterals i recíproques;
pures, condicionals i a termini; la conditio iuris; úniques
i múltiples; mancomunades i solidàries; divisibles i
indivisibles; amb clàusula penal i pecuniàries. L'extinció
de les obligacions: el pagament; la imputació de
pagaments; el pagament per cessió de béns i la dació
en pagament; la consignació; la pèrdua de la cosa
deguda, la condonació; la confusió de drets; la
compensació; la novació i l'assumpció de deute..
L'incompliment de l'obligació: el dol, la culpa, la mora, el
cas fortuït i la força major. La responsabilitat patrimonial
del deutor: l'acció subrogatòria, l'acció revocatòria o
pauliana, el dret de retenció i la prelació de crèdits.
L'objecte
del
procés:
elements
delimitadors,
l'acumulació d'objectes, l'acumulació d'accions i
l'acumulació de processos.

Els tipus de procediment: el criteri de la matèria i el de la quantia;
les regles de càlcul de la quantia. Les qüestions incidentals. Els
actes preparatoris: diligències preliminars, reclamació prèvia en
via administrativa, els actes de conciliació i la mediació.
La demanda: requisits, documents que han d'acompanyar,
admissió i inadmissió, la litispendència i l'ampliació de la
demanda. Actituds del demandat enfront de la demanda: la
rebel·lia, l'assentiment, la contestació a la demanda i la
reconvenció.
L'audiència prèvia. La prova: objecte i càrrega de la prova;
proposició, admissió, admissió, recursos. L'anticipació i
assegurament de la prova.

L'acte del judici: pràctica dels concrets mitjans de prova i la seva
valoració, les presumpcions i les conclusions. Les diligències
finals.
La sentència: la liquiditat, la condemna de futur i els seus
requisits interns. L'aclariment i complement de la sentència. Les
costes. La paralització del procés i la seva terminació anormal:
desistiment, sobreseïment, caducitat, renúncia, assentiment, la
satisfacció processal o mancança sobrevinguda d'objecte.
El contracte (I): concepte i límits; classes de contracte,
especialment els contractes d'adhesió i les condicions generals
de contractació. La capacitat per a contractar: incapacitats i
prohibicions. El consentiment i els seus vicis (error, violència,
intimidació i dol. Perfecció i consumació del contracte. L'objecte,
la causa i la forma dels contractes.
El contracte (II): la seva interpretació. Els contractes preparatoris
i l'opció. La ineficàcia dels contractes: inexistència, nul·litat,
anul·labilitat, la confirmació, el risc imprevisible i la revisió dels
contractes.
El contracte de compravenda (I): classes (civil o mercantil; el
contracte de subministrament i pacte en exclusiva i la venda en
qualitat d'assaig o a prova); el pacte de reserva de domini;
elements del contracte; prohibicions; la venda de la cosa aliena;
les obligacions del venedor (teoria dels riscos, el lliurament de la
cosa i el sanejament i l'evicció).

El contracte de compravenda (II): les obligacions del comprador
(el preu, els interessos i les despeses, les garanties de
l'ajornament i el pacte comissori). Garanties del consumidor en la
contractació: en la venda de béns de consum i en la venda a
terminis.

El crèdit al consum. La contractació electrònica. El retracte
convencional. El tanteig i retracte legal. El contracte de permuta.
La transmissió de crèdits. La cessió del contracte.
El contracte d'arrendament (I): l'arrendament d'habitatge i per a
ús distint d'habitatge, l'arrendament rústic i la parceria.
El contracte d'arrendament (II): els contractes d'arrendament
d'obra i serveis, especial referència a la Llei d'Ordenació de
l'Edificació.
El Judici verbal: especialitats respecte de l’ordinari. Els judicis
verbals especials de l’art. 250.1-1º y 2º LEC.
El contracte d'assegurança. Els contractes aleatoris. La renda
vitalícia. La transacció i el contracte d'aliments. Els
quasicontractes: gestió de negocis aliens, cobrament dels
indegut i enriquiment sense causa.
La donació. El contracte de societat. El contracte de mandat. El
contracte de préstec: el comodat, el precari, el mutu i el préstec
usurari. El contracte de fiança. El contracte de dipòsit. Especial
referència als contractes bancaris: contracte de compte corrent,
de crèdit, de targeta de crèdit, de leasing, de rènting i derivats
financers.
El dret de danys: responsabilitat extracontractual i la seva
diferenciació de la responsabilitat contractual, la unitat de culpa
civil; el dany indemnitzable, el dany emergent i lucre cessant; el
dany moral; la relació causal; la culpa; la càrrega de la prova de
la culpa,
la seva inversió; la concurrència de culpes; el cas fortuït i la força
major i la responsabilitat objectiva. Especial referència a la
responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor i la
responsabilitat civil per productes defectuosos.
El procediment monitori i canviari.

Els recursos. La cosa jutjada i la impugnació de la cosa jutjada.
El dret real. La propietat: concepte i contingut. Les accions
protectores del domini des a perspectiva substantiva: l'acció
reivindicatòria, l'acció declarativa, l'acció negatòria i l'acció de
delimitació i fitació. Les maneres d'adquirir el domini. L'accessió.
La usucapió.
La comunitat de béns: el condomini i les comunitats especials. La
propietat horitzontal. El dret de tanteo i retracto.
La possessió: concepte, fonament, classes, adquisició,
conservació, pèrdua, efectes i tutela (les accions possessòries,
l’acció publiciana i l'autodefensa del posseïdor). L'usdefruit, el
dret d'ús i habitació. El dret de servitud. El dret de superfície. El
dret de sobreelevació i subedificació. La multi propietat i
l'aprofitament per torns.
Els drets reals de garantia. El registre de la propietat.
La tutela dels drets reals: els judicis verbals de l'article 250.1-3ª
a 7a. Els Judicis verbals especials de l'article 250.1-8ª a 13ª.
Successions (I): la successió mortis causa; el testament; la
institució d'hereu; les substitucions hereditàries; els llegats; la
interpretació i execució de les disposicions testamentàries.
Successions (II): la successió forçosa; la successió intestada; les
reserves; l'acceptació i repudiació; la successió contractual. El
procediment d'intervenció i administració del cabal hereditari.
Successions (III): la comunitat hereditària; la partició d'herència.
El procediment per a la divisió de l'herència.
Execució (I): disposicions generals i l'execució provisional.
Execució (II): l'execució dinerària i no dinerària.
Execució (III): l'execució hipotecària i la protecció del deutor
hipotecari en la Llei 1/2013 i el RDL 6/2012.
El procés cautelar.
La jurisdicció voluntària.

PROGRAMA ACADÈMIC
MÒDUL LITIGACIÓ LABORAL

La relació laboral. Contingut del contracte laboral.
Contractació laboral.
Seguretat Social
La Inspecció de Treball
Procediment laboral
El Fons de Garantia Salarial.

MÒDUL LITIGACIÓ FAMÍLIA
Processos Especials: Generalitats:
Àmbit d'aplicació i principis. Intervenció del Ministeri
Fiscal. Indisponiblitat de l'objecte del procés.
Especialitats sobre la prova i tramitació. Exclusió de
publicitat.
Processos sobre la capacitat de les persones:
Incapacitació i tutela. Nomenament de tutor. Curatela,
assistència i defensor judicial.
Protecció patrimonial de persones incapacitades.
Inventari i rendició de comptes.
Internaments. Protecció de menors desemparats.
Processos Matrimonials (I):
Separació i divorci. Processos contenciosos i de mutu
acord.
La nul·litat del matrimoni civil. Competència mesures
prèvies i provisionals.
Processos Matrimonials (II):
El conveni regulador, aspectes de regulació, ratificació
i aprovació judicial.
Pactes en previsió de ruptura. Capítols
prematrimonials i matrimonials.

Processos Matrimonials (III):
Responsabilitats parentals. Pla de parentalitat. Guarda dels fills
menors, modalitats i criteris per
a la seva determinació. Relacions personals. Prestació
d'aliments dels fills, menors i majors d'edat.
Despeses extraordinàries. Relacions amb altres parents.
Exploració i audiència del menor. Punts de
trobada. Incident de la potestat.
Processos Matrimonials (IV):
Ús de l'habitatge familiar. Exclusió, límits, obligacions i
publicitat.
Extinció del dret.
Prestació compensatòria a favor d'un cònjuge. Requisits,
quantia, pagament i pactes.
Modificació i extinció del dret a la prestació compensatòria.
Processos Matrimonials (V):
Règim matrimonial. Liquidació. Compensació econòmica per
raó del treball en el règim de separació de
béns.
Divisió dels béns en proindivís en el règim de separació de
béns.
Processos matrimonials (VI):
Modificació de mesures definitives per variació substancial de
circumstàncies.
Execucions en dret de família, problemàtica i causes d'oposició.
Recurs d'apel·lació en
matèria matrimonial.
Parelles de Fet:
Modalitats. Les parelles de fet a Espanya: normativa
autonòmica i criteris jurisprudencials.
Constitució; requisits personals. Efectes durant la convivència i
després de la ruptura.
Pretensions successòries i Relacions Familiars:
Drets viduals a favor dels cònjuges i dret dels convivents en
parella estable.
Dissolució del règim econòmic per causa de mort. La divisió
judicial de patrimonis.
Drets legitimaris, quantificació i reclamació.

Dret Penal i Relacions Familiars:
Els delictes relatius a la violència de gènere I familiar. Delictes
contra les relacions familiars.
La legislació de protecció integral contra la violència de gènere.
Els Jutjats de violència sobre la dona.
L'ordre de protecció.
Processos Sobre Filiació:
La filiació: classes. Títols de determinació. Les accions de
filiació: reclamació, impugnació i accions
mixtes. Regles comunes: mitjans de prova, legitimació, activa i
passiva, mesures cautelars, filiació
contradictòria.
Dret Internacional:
Competència judicial i dret aplicable a les relacions familiars
amb elements internacionals.
Competència, reconeixement i execució de resolucions en
matèria matrimonial i responsabilitat
parental a la UE.
Fiscalitat derivada dels processos matrimonials i de la liquidació
del règim matrimonial:
Conseqüències fiscals derivades per l'atribució de mesures en
els procediments de família: prestació
compensatòria; prestació d'aliments; ús habitatge familiar;
guarda íntegra o compartida dels fills.
Conseqüències fiscals derivades de la liquidació del règim
matrimonial: compensació econòmica i divisió
comunitat pro indivisa dels béns.

Equip coordinador:
•

Sra. Catalina Álvarez, Advocada.

•

Sr. Albert Conesa, Advocat.

•

Sr. Joan Martínez, Advocat i mediador.

•

Sr. Àlex Sanahuja, Advocat.

•

Sra. Mª Dolors Pérez, Advocada

•

Il·lm Sr.Lluís Ollé, Magistrat del Jutjat de
Primera Instància nº 1 de Granollers.

•

Sra. Rosa Artigas, Advocada

METODOLOGIA
Els alumnes treballen sobre supòsits reals, intervenen
en simulacions de judicis a les aules, realitzen visites in
situ en seu judicial, visionen judicis i estudien expedients
judicial; així mateix realitzen simulacions a l'Escola
Judicial de Barcelona amb alumnes
d'altres
Escoles o Universitats. Per tant, la formació a la nostra
Escola inclou sessions teòric-pràctica en litigació i de
pràctiques externes.
El curs té per objecte una formació específica en
litigació i que donen accés al torns d'ofici generals
posterior a l'obtenció del títol professional d'advocat.
El Postgrau en Litigació es divideix en les següents
especialitats:
A) Mòdul general – obligatori
B) Litigació penal
C) Litigació contenciós-administratiu
D) Litigació mercantil
E) Litigació laboral
F) Litigació civil
G) Litigació família
Per la realització de cada mòdul es requereix un mínim
de 6 alumnes.
Es dona la possibilitat de fer les especialitzacions de
manera independent.

AVALUACIÓ
El sistema d'avaluació establert en el Postgrau de
litigació pel curs acadèmic 2019 – 2020, és el sistema
d'avaluació continuada.
Cada coordinador establirà el número de pràctiques
pertinents en el seu mòdul d'especialització, seguint els
següents criteris generals:
- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les
pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen
(30% examen escrit, 30% examen oral)*

SIMULACIONS
*es necessari obtenir en aquests exàmens una nota
mínima de 4.
En el cas que de no superar l'avaluació, caldrà repetir
el mòdul el curs acadèmic següent.

ASSISTÈNCIA
Per poder superar el mòdul un dels requisits
indispensables és l'assistència. És per això que per
poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80%
d'assistència a les classes. Les faltes justificades no
podran comptabilitzar-se com a assistència.

Cap a finals de curs podreu participar en les simulacions
de casos pràctics a l’Escola Judicial de Barcelona on
s’ofereix la possibilitat d’assumir casos extrets de la
realitat quotidiana de totes les matèries que s’ofereixen
al Postgrau de Litigació, excepte el Mòdul mercantil.
Els lletrats en pràctiques de les EPJ estareu assistits per
un tutor que us orientarà en tots els procediments en
que intervingueu.
Aquesta participació a l’Escola Judicial de Barcelona
serà puntuable a efectes de la valoració final del Mòdul
que l’alumne hagi cursat.
Les simulacions a l’Escola de Pràctica Judicial de
Barcelona es realitzaran en horari de matins.

AULA VIRTUAL
Els alumnes disposareu d’una aula virtual pel vostre accés on
es penjaran tots els materials treballats a les sessions de les
diferents matèries del Postgrau i que tindreu a la vostra
disposició durant tot el curs.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Per tal de fer la inscripció cal aportar la següent documentació per correu electrònic a efoguet@icavor.com
-

Sol·licitud d’inscripció
Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura en Dret.
Fotocòpia del DNI / NIE o Passaport.
Justificant de pagament.

L’import del Postgrau és de 3.510€ (totes les especialitats incloses)
En el moment de la matrícula cal fer un pagament en concepte de reserva de plaça de 1755€ que es descomptaran del preu total
del Postgrau.
La resta es pot pagar en 10 mensualitats de 178€ des de setembre 2019 a juny 2020 (inclou 25 euros en concepte de despeses de
gestió)
L’import en concepte de reserva de plaça es farà efectiu mitjançant transferència bancària a:
Banc de Sabadell ES35-0081-0034-5900-0234-8042
En cas de cursar especialitats cal fer el pagament íntegre abans de l’inici del mòdul.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers Vallès Oriental

Carrer Llevant, 2 - Granollers
formacio@icavor.com
Tel. 938792603

