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Informació general de l'assignatura
Denominació

NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI

Codi

14601

Semestre d'impartició

1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)
Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Grau/Màster

Curs Caràcter

Modalitat

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Unviersitari 1
en Sistema de Justícia Penal

OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia

1

OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari 1
en Gestió Administrativa

OBLIGATÒRIA Presencial

3

Tipus
d'activitat

PRAULA

TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8

1.2

Nombre de
grups

1

1

Coordinació

CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES

Departament/s

DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Activitat formativa: Classe Magistral
Hores: 30 hores
Percentatge de presencialitat: 100%
Activitat formativa: Estudi personal (part no presencial)
Hores: 27 hores
Activitat formativa: Estudi personal

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició

CATALÀ / CASTELLÀ

Distribució de crèdits

PRAULA 1.8
TEORIA 1.2
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Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat

ESTIARTE GARROFE, MARIA
MERITXELL

mestiarte@despatxsm.cat

1,5

NADAL BRAQUÉ, ANNA GLÒRIA

annanadal@advocatslleida.org

,75

RIBERA BONCOMPTE, ANNA
MARIA

annaribera@advocatslleida.org

,75

0

Objectius acadèmics de l'assignatura
Es pretén que els alumnes aprofundeixin els seus coneixement en relació amb:
.- Els òrgans de govern de l'advocacia i amb el Col·legi. Normativa professional i col·legial.
.- Normativa específica aplicable al torn d'ofici i justícia gratuïta, assistència al detingut i al servei d'orientació
jurídica: Llei 1/1996 de 10 de gener (darrera reforma per Llei 42/2015) i Reial Decret 996/2003 de 25 de juliol
Reglament de la Llei. Funcionament del Servei d'Orientació Jurídica.
.- Anàlisi de les especificitats de la responsabilitat de l'advocat / a en els seus tres vessants: disciplinària, civil i
penal.
.- Assegurament professional en la seva doble vessant:
a) obligació d'assegurament i cobertura de responsabilitat per advocats individuals i en despatxos col·lectius
b) obligació d'assegurament de l'advocat individual per la cobertura d'assitència sanitaria i contingències de
jubilació, mort i supervivència.
.- Resolució alternativa de conflictes. Mediació

Competències
Genèriques
1) Respecte als drets fonamentals, d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
2) Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i /
o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
3) 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'
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estudi.
4 ) Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
conclusions a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats
socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
5) 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
6) Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d' una manera que
haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Específiques
1) 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 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 funcions d'assessorament
2) Saber identificar els requeriments de prestació de serveis i organització professional determinants per a
l'assessorament jurídic.
3 ) Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així
com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal. Conèixer
l'organització col·legial.
4) Conèixer l'àmbit de la responsabilitat de l'advocat en l'exercici de la seva professió, i les mesures a adoptar per
tal de minimitzar els efectes d'una eventual situació de risc.
5) Conèixer el funcionament i els principis d'aplicació al Torn d'ofici, i procediment de justícia gratuïta.
6) Conocer y aplicar los procedimientos de mediación.

Continguts fonamentals de l'assignatura
PROGRAMA DE
NORMATIVA I ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL, TORN D’OFICI
RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL I RESPONSABILITAT DE L’ADVOCAT EN PARTICULAR

Tema I ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL
1.
2.
3.
4.

Els Col·legis Professionals. Obligació de col·legiació per l’exercici de determinades professions liberals.
El Consell de Col·legis Professionals d’Advocats de Catalunya.
Estatuto General de la Abogacia.
El Consejo General de la Abogacía Española

Tema II RESPONSABILITAT CIVIL DE L’ADVOCAT
1.
2.
3.
4.

Naturalesa jurídica de la relació advocat/client.
Obligacions de l’advocat.
Qüestions processals. Càrrega de la prova
Acció directa.
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Tema III ASSEGURAMENT DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL.
1.
2.
3.
4.

Cobertura de la responsabilitat civil professional
Responsabilitat dels despatxos col·lectius.
Obligació d’assegurament. Tramitació dels procediments amb l’entitat asseguradora.
Règim de previsió social dels advocats. Assegurament i cobertura. Alternativa RETA i MUTUALIDAD

Tema IV RESPONSABILITAT PENAL DE L’ADVOCAT
1. Obstrucció a la justícia: Incompareixença en causa penal; llibertat d’intervenció en processos; destrucció de
les actuacions; secret de les actuacions.
2. Deslleialtat professional.
3. Altres delictes comuns relacionats amb l’exercici de la professió.

Tema V. INTRODUCCIO I MARC NORMATIU DEL TORN D’OFICI I DEL BENEFICI DE LA JUSTICIA
GRATUÏTA
1. Introducció: Conceptes Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta
2. Normativa, principis generals i conceptes generals relatius al Torn d’Ofici.
3. Requisits d’accés al torn d’ofici del ICALL.
4. Marc normatiu del Benefici de la Justícia Gratuïta.
a.

Llei d’assistència jurídica gratuïta i Reglament de LAJG

b.

Legislació Catalana RD.252/1996, de 5 de juliol

Tema VI. EL BENEFICI DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA part I
1. Àmbit subjectiu d’aplicació.
2. Requisits econòmics: objectiu i subjectiu
3. Contingut material del dret.
4. Extensió temporal del dret i insuficiència econòmica sobrevinguda.
5. Designació de l’Advocat d’ofici Art. 27 i art. 28 de la LAJG
6. Insostenibilitat de la pretensió
7. Reintegrament econòmic.
8. Subvenció dels serveis d’assistència jurídica gratuïta: retribució per barems.

Tema VII. EL BENEFICI DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA part II
9. Competència i procediment per al reconeixement del Dret d’AJG
6.1 Sol·licitud de justícia gratuïta
6.2 Tramitació de l’expedient de justícia gratuïta fins la resolució.
6.3. Procediment en els processos especial de Judicis Ràpids
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6.4. Procediment en temes de VIDO
6.5. Assistència Jurídica Gratuïta en litigis transfronterers
10. Efectes de la sol·licitud de JG:
10.1. Procediment en curs
10.2. Abans de iniciar el procés
11. Requeriment judicial de designa de advocat i procurador d’ofici.
12.- Servei d’Orientació Jurídica.

12.1 Torn de víctimes de violència de gènere
12.2 Torn de vigilància penitenciària i SOJ Penitenciari
12.3 Torn d’estrangeria
12.4 Torn de menors

Dia 21 de novembre 2016 / 18,45 h – 21 h
Anna Nadal Braqué

Tema VIII. EL TORN D’OFICI
1. Organització dels serveis d’assistència lletrada, defensa i representació gratuïtes
2. Règim disciplinari i separació cautelar
3. Obligacions de l’advocat d’ofici

Tema IX. ORGANITZACIO DEL TORN D’OFICI
1- Torns generals
1.1 Penal, guàrdia Comissaria i Jutjats: especialitats del ordre penal.
1.2 Torn civil i Família.
1.2 Torn Laboral
1.4 Torn Contenciós Administratiu
2.Torns d’ofici especials:
2.1 Torn de víctimes de violència de gènere
2.2 Torn de vigilància penitenciària i SOJ Penitenciari
2.3 Torn d’estrangeria
2.4 Torn de menors
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Eixos metodològics de l'assignatura
L'assignatura es donarà compartint el temps de presència entre classes teòriques i classes pràctiques.
Es donaran cassos pràctics que s'hauran de resoldre a casa i que es corregiran i es comentaran a classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
Cada tarda de lectiva es dividirà en dues parts de dues hores i mitja, amb mitja hora de descans, en la que
s'impartiran matèries dels diversos blocs, per dos professores diferents, en principi la mitja hora d'aturada està
prevista fer-la continuada, amb una aturada de mitja hora entre classe i classe, de manera que la primera acabarà
a les 18,15 i la segona començarà a les 18,45. De comú acord amb els alumnes es podrà modificar el gaudiment
del descans.
En les classes es farà una part teòrica i una altra eminentment pràctica, que haurà de ser resolta pels alumnes, be
al moment o be a casa per portar els casos resolts a la classe següent.

CALENDARI CURS 2020-21
DIA 11 DE NOVEMBRE (5h) Col Advocats, Plaça Sant Joan, 6 - 8,1er:
16h a 21.00 h.: Tema I (Meritxell Estiarte) ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.

DIA 18 DE NOVEMBRE (5h)
16h-18’15h: Temes II i III (Meritxell Estiarte) RESPONSABILITAT CIVIL PART ESPECIAL I ASSEGURAMENT
DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL.
18’45h- 21h: Tema VI (Anna Ribera) INTRODUCIÓ I MARC NORMATIU DEL TORN D’OFICI I LA JUSTÍCIA
GRATUITA

DIA 23 DE NOVEMBRE (5h)
16h-18’15h: Tema VIII (Anna Nadal) EL TORN D’OFICI
18’45h- 21h: Tema IV (Meritxell Estiarte) RESPONSABILITAT PENAL DE L’ADVOCAT. RESPONSABILITAT
DEONTOLÒGICA COL·LEGIAL

DIA 25 DE NOVEMBRE ( 5h)
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16h-18’15h: Tema VI (Anna Ribera) EL BENEFICI DE LA JUSTÍCIA GRATUITA part I
18’45h- 21h: Tema VI (Anna Nadal) EL BENEFICI DE LA JUSTÍCIA GRATUITA part II

DIA 1 DE DESEMBRE: ( 5h)
16h-18’15h: (Anna Ribera) Tema IX TORNS ESPECIALS I SOJ
18’45h- 21h: Tema IV (Anna Nadal) TORNS ESPECIALS
PRACTICA TORNS

EXAMEN: DIA 14 DE DESEMBRE

Sistema d'avaluació
Es realitzarà una prova tipus test sobre la part teòrica i pràctica del bloc
La prova es realitzarà el 14 de desembre de 2020.

Bibliografia i recursos d'informació
Es proporcionaran a classe en funció de les necessitats del curs.
Es facilitarà als alumnes un llibre de responsabilitat dels advocats facilitat per la "Catedra de la Mútua General de
la Abogacia".

