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Informació general de l'assignatura

Denominació DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

Codi 14600

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Unviersitari
en Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 1.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MARTINELL GISPERT-SAÚCH, JOSEP MARIA

Departament/s DRET PRIVAT

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALONSO SANCHO, JAVIER javier@alonsorocajunyent.com ,5

ARNO TORRADES, RAMON ramon.arno@udl.cat ,5

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat 0

CIRERA CLOTET, MERCÈ mcc@voltes.com ,5

MARTINELL GISPERT-SAÚCH,
JOSEP MARIA

josepmaria.martinell@udl.cat 1,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Adquisició dels coneixements imprescindibles per tal que l'alumne pogui afrontar la seva activitat professional com
a advocat en exercici amb plenes garanties de saber que actua, en tot moment, conforme a les normes ètiques,
deontològiques i de bona praxis exigibles, de conformitat amb la legislació vigent.

 

 

Competències

Competències:

Generals

CG1. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als
valores propis d'una cultura de pau i de valores democràtics.

Bàsiques

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes
en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d'estudi.

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis
a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

2021-22



CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les
sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que les permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Específiques

CE1. 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 a evitar situacions de
lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o
autoritats públiques i en les funciones d'assessorament

CE5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològic professionals en les relaciones de l'advocat amb el
client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

1. Introducció

     1.1 Origen històric de la deontologia

     1.2 Concepte

           1.2.1 La deontologia, en general

           1.2.2 La deontologia en l'exercici de l'advocacia

                 1.2.2.1 Pautes de cortesia i deontologia

                 1.2.2.2 El caràcter estrictament jurídic de la deontologia

  2. Marc legal

      2.1 Consideracions prèvies

      2.2 Encaix de la normativa deontològica en la normativa general

              2.2.1 D'àmbit europeu

              2.2.2 D'àmbit estatal espanyol

              2.2.3 D'àmbit autonòmic

       2.3 La normativa deontològica específica

              2.3.1 Àmbit europeu

              2.3.2 Àmbit estatal

             2.3.3 Àmbit autonòmic

             2.3.4 Àmbit col·legial

    3. Principis esssencials de la professió d'advocat/ada

    4. Drets i deutes dels advocats

    5. Obligacions de l'advocat davant el blanqueig de capitals

    6. Els honoraris professionals
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         6.1 La provisió de fons i el tractament de fons aliens

         6.2 La reclamació dels honoraris davant els òrgans judicials

         6.3 La impugnació dels honoraris

   

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes teòrico-pràctiques.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

CALENDARI D'IMPARTICIÓ DE L'ASSIGNATURA

 

Dies 26 octubre  i  2 de novembre.: Dr. Martinell. Principis generals de Deontologia

 

Dies 28 d'octubre i  4 de novembre: Sr. Javier Alonso y Sra. Mercè Cirera: Supòsits pràctics de Deontologia.
Honoraris.

 

Dia 19 de novembre. Sr. Ramón Arnó: Blanqueig de capitals.

 

Dia 16 de novembre: prova d'avaluació

Sistema d'avaluació

 

L'assignatura s'avaluarà mitjantçant una prova objectiva, tipus test, de contingut teòric-pràctic, amb respostes
múltiples, de característiques similars a la prova d'accès a l'advocacia.

Atenció: per tal de poder dur a terme aquesta prova, cal haver assistir, al menys, al 80% de les classes de
l'assignatura. Per aquest motiu, el professorat controlarà l'assistència a l'inici i al final de les sessions.

Correcció de la prova: es computarà 1 punt per cada resposta correcta, descomptant-se 0,33 punts per cada
resposta incorrecta i no obtenint cap puntuació les preguntes no contestades. 
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Bibliografia i recursos d'informació

El material bàsic, que consisteix en legislació, es troba a la carpeta "Recursos",
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