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OBJECTIUS 

 

I. L’objectiu principal de les Pràctiques d’Iniciació a la Professió d 
’Advocat és facilitar al llicenciat en dret les eines i recursos pràctics 

necessaris per capacitar-lo en les habilitats, destreses, actituds i 
coneixements imprescindibles per iniciar-se en l’exercici de la 
professió d’advocat amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte 

a la deontologia, i també capacitar-lo perquè pugui incorporar-se als 
serveis de torn d’ofici i d’assistència al detingut i en el d’orientació 

jurídica de qualsevol Col·legi d’ Advocats de Catalunya, sempre que 
reuneixi els altres requisits establerts. 
 

II. Per assolir l’ esmentat objectiu principal, el curs ha de capacitar 
als alumnes de l ’EPJ o lletrats en pràctiques per: 

 
1. Treballar amb seguretat per afrontar les tasques quotidianes 

de la professió. 

 
2. Tenir sempre present la transcendència deontològica dels seus 

actes professionals, i apreciar-ne la seva importància   per a ells, 
per al client, per a la societat, per a la justícia i per al col·lectiu. 

 

3. Assumir la funció social i solidària de l’advocacia. 
 

4. Defensar la justícia del cas concret amb lleialtat als interessos 

del client, i amb  independència. 
 

5. Conèixer i aplicar les tècniques a utilitzar, i les estratègies a 
seguir, davant de qualsevol situació professional, tant judicial 
com extrajudicial. 

 
6. Actuar, amb desimboltura i seguretat, en els escenaris i  

ambients en què habitualment ha de treballar un  advocat. 
 

7. Mantenir una relació i comunicació adequades amb el client. 

 
8. Identificar l’ interès en joc en les situacions més habituals en 
les que es pot  trobar en iniciar-se a la professió. 

 
9. Identificar les implicacions interdisciplinars de l’assumpte que  
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          se li  encarregui. 
 

10. Analitzar la viabilitat de les possibles solucions al conflicte,  
des del punt de vista jurídic (substantiu i processal), temporal, 
econòmic i també humà. 

 
11. Tenir presents les implicacions fiscals del cas. 

 

12. Apreciar la conveniència de propiciar una solució negociada 
al conflicte, i  conèixer diferents tècniques de negociació. 

 
13. Argumentar i redactar, amb correcció jurídica, tant de forma 
oral com per escrit. 

 
14. Conèixer el contingut i utilitat dels documents notarials  
bàsics. 

 
15. Elegir, si escau, l’acció judicial adient per resoldre l’assumpte 

plantejat pel client. 
 

16. Localitzar, analitzar i valorar la legislació i la jurisprudència 

aplicables al cas. 
 

17. Identificar els aspectes substantius i probatoris més  
rellevants de cada  assumpte. 

 

18. Dissenyar l’estratègia a seguir i dirigir, com a lletrat actor i 
demandat, els procediments més habituals. 

 

19. Conèixer la normativa d’especial aplicació en la demarcació 
territorial del Col·legi d’ Advocats al que estiguin adscrits l’ Escola 

de Pràctica Jurídica que  organitzi les PPIPA o bé el despatx de 
l’advocat tutor. 

 

20. Conèixer la pràctica de treball habitual en un despatx 
d’advocat i en els Jutjats de la demarcació territorial del Col·legi d’ 

Advocats al que estiguin adscrits a l’ Escola de Pràctica Jurídica 
que organitzi les PPIPA o bé el despatx de l’advocat tutor. 

 

21. Conèixer el funcionament i la praxis dels serveis de torn 
d’ofici i assistència al detingut, així com el d’orientació jurídica. 
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METODOLOGIA 

 

L’ Escola de Pràctica Jurídica Joan M. Xiol i Gasset compte amb una 
metodologia que té com a base l’ assimilació progressiva d’ experiències 

i el raonament jurídic, així com a les simulacions d’escrits. 
 
Tanmateix, forma part de la metodologia de la nostra escola la 

informació als lletrats en pràctiques del sistema educatiu per objectius, 
informació que se’ls hi trasllada tant a les sessions inaugurals i cloenda 
dels cursos  com en totes les reunions prèvies a les inscripcions que 

cada any es porten a terme. 
 
PROVES DAP ( Diploma d’ Aptitud Professional) 

 
Conforme l’article 13 del Reglament , la Comissió de Formació amb els 
mecanismes col·legials, així com el professorat, controlen les 

assistències dels lletrats en pràctiques en les sessions del curs i en les 
pràctiques internes com externes, condicionada la assistència mínima 
fixada pel reglament perquè el lletrat en pràctiques superi el curs. 

 
En relació a les proves DAP mitjançant les sessions informatives i en 
reunions convocades les Comissió de Formació s’informa als alumnes 

del contingut de les proves, del lloc on es realitzaran i del sistema 
d’avaluació, així mateix , en el taulell d’informació de la EPJ es penja 

tota la informació relativa  aquestes proves juntament amb el calendari 
de les mateixes, i tot això, seguint les premisses de la Comissió de 
Formació del CGAE i del CICAC. 

 
En relació a les convocatòries que segons el Reglament   el número de 

convocatòries serà almenys una vegada, la nostra EPJ fins a l’actualitat 
té una única convocatòria per una prova anual. 
 

Segons l’article 26 del reglament tots els lletrats en pràctiques de la 
nostra EPJ compleixen tots els requisits establerts en l’article 13 del 
reglament  per la corresponent admissió. 

 
La Composició de la  Comissió d’ Avaluació compleix amb l’art. 28 del 

reglament, a més, d’haver emès atent nota per part d’aquesta EPJ al 
CICAC per tal que fos directament constituïda l’ esmentada Comissió 
per part del CICAC.  

 
La valoració de les proves es realitzarà per la totalitat de la Comissió d’ 
Avaluació en què s’examina tant les proves escrites com orals, en la que 

a més assisteixen tots els membres de la Comissió. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
ADMINISTRATIU1 

 
- bloc V - 

 

La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 
adquireixi les habilitats, actituds i coneixements que li permetin exercir 
correctament la defensa dels interessos del client en l'àmbit 

administratiu i contenciós administratiu. 
 

Els presents objectius s'han de complementar amb els corresponents a 

les àrees de deontologia, torn d’ofici, matèries instrumentals i 
transversals. 

                                  
1 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'  Iniciació a la Professió d' Advocat en l' àrea d' Administratiu, 
els lletrats en pràctiques hauran d’estar capacitats per a:  

 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

 H1. Elaborar tota mena de sol·licituds i escrits a 
l'Administració de forma correcta, exposant amb 
claredat allò que es pretén, amb atenció especial al 

procediment sancionador. 

A1. Prendre consciència de que el procediment 
administratiu pot ser previ al contenciós 
administratiu. 

C1. Conèixer la forma dels actes de comunicació i 
notificació, amb especial atenció al Reglament de 
Correus. 

C2. Conèixer les conseqüències de la falta de resolució 

en els terminis legalment establerts. 
 

H2. Identificar les notificacions defectuoses. 
 
 

A2. Discernir quin ha de ser l'actitud de l'advocat 
davant del procediment (activa o passiva), així com 
la relació que això pugui tenir en un contenciós 
administratiu posterior. 

A3. Valorar la importància dels actes de comunicació i 
les seves conseqüències. 

A4. Valorar els vicis de l'acte administratiu i les seves 
conseqüències. 

A5. Valorar la importància d'intervenir en la pràctica 
de la prova en el procediment comú. 

 H3. Elaborar escrits d'impugnació.  

 H4. Saber com reaccionar davant dels actes d'execució 
de l'administració. 

H5. Elaborar escrits en el procediment d'execució. 

 

C3. Conèixer els criteris existents respecte les mesures 
cautelars en relació amb la matèria que es tracti. 

 

H6. Actuar amb desimboltura en el procés contenciós 
administratiu en la posició d'actor, demandat i 
codemandat. 

H7. Determinar la competència judicial. 
H8. Elaborar els escrits usuals en els procediments 

contenciós administratius. 
H9. Utilitzar adequadament les mesures cautelars. 

A6. Valorar els possibles beneficis de la interposició 
del recurs tenint en consideració, sobretot, la 
resolució de les mesures cautelars. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
CIVIL2 

- bloc II - 

 

 

La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 
adquireixi les habilitats, actituds i coneixements en matèria de dret civil 
(família, successions, propietat horitzontal, responsabilitat civil, 

arrendaments, contractació, etc.) en ordre a l'assessorament dels 
interessos encomanats, anàlisi i redacció de documents jurídics, 

direcció en procediments judicials civils i, en general, al correcte 
exercici de la professió en aquest àmbit. 

 
Els presents objectius s'han de complementar amb els corresponents a 
les àrees de deontologia, torn d’ofici, matèries instrumentals i 

transversals. 

                                  
2 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Civil,  
els lletrats en pràctiques hauran d’estar capacitats per a:  
 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

 

 H1. Identificar l'interès del client i la parcel·la del dret 
civil en la qual s’ubica. 

A1. Il·lustrar el client sobre l’abast de les diferents 
accions possibles. 

C4. Conèixer les tècniques de negociació i de resolució 

alternativa de conflictes. 

H2. Aplicar les tècniques de negociació i de resolució 

alternativa de conflictes. 

A2. Apreciar la conveniència de propiciar una solució 

negociada al conflicte. 

 H3. Confeccionar els contractes més usuals. 
H4. Diferenciar les peculiaritats dels contractes 

d'adhesió. 

 

 H5. Verificar totes les qüestions processals que puguin 

tenir incidència en el cas concret. 

 

  A3. Procurar garantir l'èxit de l'acció (diligències 
preliminars, prova anticipada i mesures cautelars). 

A4. Prendre consciència de la necessitat i importància 
d'establir correctament la quantia del procediment.  

 H6. Separar els fets demostrats dels demostrables, amb 

especial atenció a la càrrega de la prova, i implicar 
al client en la seva aportació. 

 

 H7. Escollir l'acció a exercitar i concretar-ne la petició.  

 H8. Elaborar escrits per a procediments civils: 
demanda, contestació i recursos, amb especial 

atenció a les peculiaritats que es deriven dels 
procediments especials, així com de l’execució de 
les resolucions. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Civil,  els lletrats en pràctiques hauran 
d’estar capacitats per a:  
 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

 

 H9. Actuar amb desimboltura, com a advocat actor i 
demandat, en les actuacions orals. 

 

 H10. Aplicar les tècniques d’oratòria forense i 
d'interrogatori. 

 

  A5. Valorar la conveniència de l'execució provisional. 

A6. Valorar la transcendència del procediment 
d'execució definitiva. 

 

C5. Conèixer el contingut i utilitat dels documents 
notarials,  registrals i administratius bàsics. 

H11. Distingir entre els diferents documents notarials, 
registrals i administratius, i elegir el més adequat 

per a cada necessitat. 

A7. Valorar la conveniència d'utilitzar documents 
públics i/o privats en funció de l'assumpte. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
DEONTOLOGIA3 

 

                                                             - bloc VIII- 
 

 

 

La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 

adquireixi les habilitats, actituds i coneixements que permetin el 
desenvolupament de l'activitat professional amb subjecció a les normes 
deontològiques i estatutàries. 

 

Els presents objectius han d'informar la resta d'àrees i activitats de 

l'Escola. 

                                  
3 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'A dvocat en l'àrea de Deontologia,   els lletrats en pràctiques 
hauran d’estar capacitats per a:  
 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

 

 

C6. Conèixer els principis i normes deontològiques que 
regeixen la professió. 

H12. Detectar situacions deontològicament rellevants. A8. Apreciar els beneficis que reporten per a la societat 
i l'advocacia els principis ètics i deontològics de la 
professió d'advocat. 

A9. Complir amb els principis i normes deontològics. 

C7. Conèixer en detall el conjunt d'obligacions i drets 
derivats de la col·legiació i de l'exercici de la 
professió d'advocat i, en concret, les seves 

relacions amb els companys, amb el client, amb el 
contrari, amb els jutjats i tribunals, així com amb 
la resta de les institucions públiques i amb el 
Col·legi. 

 A10. Mantenir un estricte to professional en totes les 
actuacions professionals, i utilitzar un llenguatge 
respectuós i una indumentària adequada. 

C8. Conèixer el règim disciplinari i sancionador.   
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
MATÈRIES INSTRUMENTALS4 

 

- bloc VIII - 
 

 

 

La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 
adquireixi les habilitats, actituds i coneixements referents a 

organització, gestió i tècniques instrumentals que, malgrat no ser 
estrictament jurídiques, són imprescindibles per al correcte exercici de 

l'advocacia, i complementen la resta d'àrees. 

 

 

 
 

 

                                  
4 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Matèries Instrumentals,  els lletrats en 
pràctiques hauran d’estar capacitats per a:  

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

C9. Conèixer les funcions pròpies de l'advocat.  A11. Assumir la funció social i solidària de l'advocacia. 

C10. Conèixer les condicions d'accés i exercici de 

l'advocacia a Espanya i a Europa. 

 A12. Comprendre la dimensió europea de l'advocat. 

C11. Conèixer l'organització institucional i col·legial de 
l'advocacia espanyola, autonòmica i europea. 

  

 
C12. Conèixer les diferents possibilitats d'organitzar 

l'exercici professional i el seu impacte fiscal i, en 
especial, les següents: exercici individual liberal, 
per compte d'altri, col·lectiu, en col·laboració, 
passantia i multiprofessional. 

 A13. Valorar els pros i els contres de les diferents 
possibilitats d'exercici de l'advocacia. 

C13. Conèixer el funcionament d'un despatx d'advocats, 

tant en la seva esfera administrativa, fiscal, de 
gestió i promoció empresarial, com de recursos 
materials i humans. 

H1. Organitzar eficaçment el seu temps, i controlar els 

assenyalaments i terminis portant una agenda 
professional (electrònica o manual). 

H2. Gestionar un despatx d'advocats. 

A14. Abandonar el ritme de treball universitari per 

adoptar els hàbits de treball d'un advocat. 
A15. Adquirir l'hàbit d'organització del treball, tant 

individual com en grup. 
A16. Valorar el despatx de l'advocat des d'una òptica 

empresarial. 

C14. Conèixer les normes orientadores dels honoraris 
professionals, i analitzar els criteris que les 
inspiren. 

C15. Conèixer els mecanismes més habituals per al 
cobrament dels honoraris professionals. 

H3. Calcular els honoraris que es meritin per les 
actuacions professionals més habituals. 

H4. Redactar fulls d'encàrrec. 

H5. Redactar minutes. 

A17. Apreciar la conveniència d'atorgar el full d'encàrrec 
i sol·licitar provisió de fons. 

A18. Ponderar l'aplicació dels honoraris a les 

circumstàncies concretes. 
A19. Valorar la transcendència de la fixació de la 

quantia del procediment. 

C16. Conèixer la normativa bàsica aplicable a les 
obligacions comptables i fiscals de l'advocat. 

H6. Emplenar els models fiscals propis de l'activitat i 
els llibres comptables. 

A20. Apreciar la necessitat i adquirir l'hàbit de complir, 
dins de termini, amb les obligacions comptables i 

fiscals. 
A21. Adquirir l'hàbit de veure la transcendència fiscal 

en la gestió del despatx. 



     

 16 

Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'Àrea de Matèries Instrumentals,  
els lletrats en pràctiques hauran d’estar capacitats per a:  

 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

C17. Conèixer la legislació bàsica sobre protecció de 
dades referida a fitxers de clients del despatx. 

H7. Realitzar les corresponents comunicacions a 
l'Agència Estatal de Protecció de Dades. 

A22. Apreciar la conveniència i oportunitat de 
comunicar a l'Agència Estatal de Protecció de 
Dades els fitxers de clients. 

C18. Conèixer les diferents prestacions de la Mútua dels 
Advocats de Catalunya, de la Mutualitat General 

de l'Advocacia Espanyola i les de la Seguretat 
Social, així com els requisits d'adscripció a cada 
una d'aquestes modalitats. 

 A23. Apreciar la necessitat de preveure les situacions de 
jubilació, malaltia i assistència mèdica, i de tenir-

les cobertes. 

C19. Conèixer i analitzar els supòsits més habituals en 

els quals l'advocat pot incórrer en responsabilitat 
civil i penal. 

C20. Conèixer les diferents modalitats d'assegurament 
de responsabilitat civil professional. 

 A24. Posar el màxim zel professional per a no incórrer 

en responsabilitat. 
A25. Acostumar-se a lliurar la documentació contra 

rebut del client. 
 

C21. Conèixer les eines bàsiques de navegació per 

Internet i d'utilització del correu electrònic, així 
com els fonaments bàsics del projecte tecnològic 
de l'advocacia. 

 

H8. Utilitzar els tractaments de textos informàtics més 

habituals. 
H9. Utilitzar els recursos professionals que ofereixen 

Internet i el correu electrònic. 
H10. Localitzar els web d'interès professional més 

destacables. 

A26. Apreciar la utilitat dels recursos professionals que 

ofereix la informàtica, especialment el tractament 
de textos, Internet i el correu electrònic. 

 H11. Utilitzar els diaris oficials publicats a Internet 
(DOGC, BOE, DOUE i d’altres). 

H12. Utilitzar les bases informàtiques de dades de 

legislació i jurisprudència, i altres recursos de 
recerca d'informació jurídica. 

A27. Apreciar la conveniència de conèixer els canvis 
legislatius. 

A28. Adquirir l'hàbit de consultar diàriament els 

butlletins legislatius oficials. 

   
A29. Comprendre que la formació de l'advocat ha de ser 

una activitat continuada al llarg de la professió. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
LABORAL I SEGURETAT SOCIAL5 

 

- bloc IV - 

 

 

La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 
adquireixi les habilitats, actituds i coneixements en matèria de dret 
social, en ordre a l'assessorament d'empreses i treballadors, anàlisi i 

redacció de documents jurídics, direcció de procediments 
administratius i judicials i, en general, al correcte exercici de la 

professió en aquest àmbit. 

 

Els presents objectius s'han de complementar amb els corresponents a 
les àrees de deontologia, torn d’ofici, matèries instrumentals i 

transversals. 

                                  
5 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d’Advocat en l'àrea de Laboral i Seguretat Social,  
 els lletrats en pràctiques hauran d’estar capacitats per a:  

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

 H13. Distingir entre contractes de treball i figures afins. 
H14. Redactar contractes de treball i de relacions afins. 

A30. Valorar la conveniència de cada contracte en 
funció de les necessitats del client. 

A31. Valorar les implicacions laborals de socis i 

administradors. 

 H15. Realitzar totes les gestions laborals vers les 
diferents administracions i organismes. 

 

C22. Conèixer els procediments d'intervenció davant 
d'altres interlocutors socials: comissions 

negociadores o paritàries, inspecció de treball, etc. 

H16. Elaborar escrits adreçats als esmentats 
interlocutors. 

 

 

C23. Conèixer les actuacions prèvies i alternatives a la 
via judicial: conciliació administrativa i judicial, 
reclamació prèvia, arbitratge i mediació. 

H17. Elaborar paperetes de conciliació, sol·licituds i 
reclamacions prèvies a l'Administració Pública, i 
sol·licitud de mediacions o arbitratges. 

A32. Valorar la importància de la conciliació. 
A33. Valorar la importància de la continuació o 

conclusió del procés. 

 H18. Elaborar sol·licituds de prova anticipada, 
embargament preventiu i demandes judicials. 

A34. Analitzar la conveniència de prova anticipada i la 
possibilitat de garantir el compliment de la 
condemna. 

 

 H19. Preparar i desenvolupar el judici oral. A35. Vetllar per la lectura i correcció de l'acta de judici. 

 H20. Elaborar recursos contra resolucions judicials. A36. Ponderar la conveniència del recurs i les seves 
conseqüències. 

 H21. Formular sol·licituds i intervenir en execucions 
provisionals, definitives i incidents. 

A37. Prendre consciència de la necessitat de garantir el 
dret obtingut. 

   

A38. Prendre consciència de la transcendència jurídica 
de la prevenció de riscos laborals. 
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A39. Prendre consciència de la importància de les 

prestacions que són a càrrec de la Seguretat Social 
i de les entitats col·laboradores. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
MERCANTIL6 

  

- bloc III - 
 

 

 

 
La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 

adquireixi les habilitats, actituds i coneixements en matèria mercantil, 
en ordre a l'assessorament d'empreses i professionals, anàlisi i redacció 
de documents mercantils, direcció de procediments judicials i, en 

general, el correcte exercici de la professió en aquest àmbit. 

 
Els presents objectius s'han de complementar amb els corresponents a 
les àrees de deontologia, torn d’ofici, matèries instrumentals i 
transversals.

                                  
6 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Profess ió d'Advocat en l'àrea de Mercantil,   els lletrats en pràctiques 
hauran d’estar capacitats per a:  

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

  
 

A1. Considerar la peculiaritat de les necessitats 
jurídiques de l'activitat mercantil i les seves 

repercussions en tots els ordres. 

C24. Conèixer quins llibres han de portar les societats 
de capital i els empresaris. 

C25. Conèixer els components bàsics d'un balanç. 

  
 

C26.  Conèixer els tràmits notarials, registrals i 

administratius per inscriure una societat de 
capital. 

C27. Conèixer quins documents societaris han de ser 
inscrits o ser anotats en el registre mercantil. 

a. Redactar una minuta de constitució d’una societat 

de capital i els seus estatuts. 
 

A2. Valorar les repercussions fiscals bàsiques que 

puguin tenir per al client els diferents tràmits 
societaris. 

 b. Redactar convocatòries de Junta General, amb 
especial atenció a la d'aprovació dels comptes 
anuals. 

c. Redactar una acta de Consell d'Administració i de 

Junta General. 
d. Redactar la certificació per elevar a públics els 

acords socials. 
e. Distingir a qui correspon el dret a vot quan les 

participacions o accions estan pignorades, 
embargades, en usdefruit o en copropietat. 

 

 f. Preparar i elaborar els tràmits d'impugnació de 
Junta General o dels seus acords. 

 

 g. Distingir entre Consell d'Administració, 

Administradors únics, solidaris o mancomunats. 
h. Distingir la responsabilitat dels administradors de 

les societats en els àmbits civil, penal, tributari i 
social, així com els terminis per a exercitar la 

corresponent acció. 

A3. Tenir cura de la transcendència jurídica dels actes 

dels administradors en l'exercici de la seva 
activitat. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Mercantil,   els lletrats en pràctiques 
hauran d’estar capacitats per a:  
 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

 
 

 i. Redactar una acta de dissolució i liquidació 
conjunta d'una societat de capital. 

 

 

C28. Conèixer els pressupòsits bàsics subjectius, 
objectius i de legitimació de la declaració del 
concurs. 

  

 H10. Diferenciar entre contracte de préstec mercantil i 

pòlissa de crèdit bancari. 
H11. Diferenciar entre compravenda civil i compravenda 

mercantil. 
H12. Diferenciar entre contracte de leasing, contracte de 

venda a terminis i d’altres figures contractuals. 

 

 

 H13. Distingir entre lletra, pagaré i xec, i identificar-ne 
els seus intervinents així com la relació entre ells. 

A4. Identificar les diferents utilitats dels títols de crèdit 
i de garantia a la pràctica comercial. 

   
A5. Analitzar l'oportunitat de les accions judicials a 

exercitar partint de documents mercantils. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
PENAL7 

 

- bloc I - 
 

 

 
La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 
adquireixi les habilitats, actituds i coneixements adequats en matèria 
de dret penal, en ordre a l'assessorament del client, direcció del 

procediment judicial i, en general, el correcte exercici de la professió en 
aquest àmbit. 

 

Els presents objectius s' han de complementar amb els corresponents a 
les àrees de deontologia, torn d’ofici i assistència al detingut, matèries 

instrumentals i transversals. 

                                  
7 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Penal,  els lletrats en pràctiques hauran 
d’estar capacitats per a:  

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

C1. Conèixer l'abast dels drets i obligacions de 
l’advocat vers les actuacions dels cossos i forces de 
seguretat i dels òrgans judicials. 

C2. Diferenciar les peculiaritats que distingeixen la 
jurisdicció penal del menor des del mateix moment 
de la seva detenció, així com en matèria de 
violència domèstica. 

C29. Actuar amb diligència en l'assistència al detingut, 
tant en seu policial com judicial. 

a. Procurar al client la màxima informació sobre els 
fets que se li imputen, els drets que li assisteixen i 
sobre la seva situació personal. 

b. Comprendre l'abast posterior de l'assistència al 
detingut. 

c. Vetllar pels drets del client perjudicat. 

 C30. Redactar i seguir la tramitació de denúncies i 

querelles, conjugant els requisits legals exigits amb 
claredat i senzillesa tant en l'exposició fàctica com 
en els arguments jurídics. 

A4. Analitzar l'atestat i valorar la seva incidència en el 

procés. 
A5. Identificar els fets veritablement rellevants per a 

preservar l'interès del client en el procés. 
A6. Valorar la conveniència de reservar-se les accions 

civils. 

C3. Conèixer l'abast de l'actuació del Ministeri Fiscal, 
de l’acusació particular i de l’acusació popular. 

C31. Distingir el procediment a seguir en funció del fet a 
judicar. 

A7. Analitzar les diferents posicions de l'advocat en el 
procés penal. 

 C32. Actuar amb desimboltura en les compareixences, 
amb especial atenció a les de judicis ràpids, presó 

provisional i ordre de protecció. 

 

C4. Conèixer els mitjans de prova més habituals en el 
procediment penal i la seva transcendència. 

C33. Redactar escrits de proposició i impugnació de 
diligències probatòries en fase d'instrucció, així 
com de pràctica de prova anticipada. 

A8. Implicar al client en l'obtenció de prova. 
A9. Examinar la instrucció i considerar la pràctica de 

noves diligències. 

A10. Llegir les actes de declaració abans de signar-les, 
fent-hi constar les correccions i discrepàncies. 

 C34. Sol·licitar l'adopció, aixecament o modificació de 
mesures cautelars. 

C35. Redactar escrits d'acusació i de defensa. 

C36. Calcular correctament les penes i les possibles 
indemnitzacions. 

A11. Considerar la incidència de circumstàncies 
modificatives de la responsabilitat penal. 
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Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Penal,  els lletrats en pràctiques hauran 
d’estar capacitats per a:  
 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

  A12. Assumir que l'absolució no té per què ser l'únic 
objectiu de la defensa. 

A13. Valorar la conveniència de negociar amb les 
acusacions per aconseguir una sentència de 
conformitat en les millors condicions per a 

l'imputat. 

 C37. Preparar la vista incidint en l'examen dels requisits 
legals i en les al·legacions més freqüents que portin 
aparellats vicis de nul·litat. 

C38. Aplicar les tècniques d'expressió oral argumentant 

amb precisió, claredat i correcció jurídica. 
C39. Aplicar les tècniques d'interrogatori, especialment 

evitant preguntes repetitives, irrellevants, 
valoratives, perjudicials, etc. 

A14. Perdre la por d'intervenir i fer constar qualsevol 
protesta. 

A15. Sospesar l'especial importància de l'estudi previ 
del material probatori i els criteris de valoració de 

les proves. 
A16. Vetllar per la lectura i correcció de l'acta del judici. 

 C40. Elaborar els recursos que hi hagi contra les 

diferents resolucions judicials i les seves 
impugnacions. 

A17. Valorar la conveniència d'interposar recurs per als 

interessos del client des del punt de vista 
econòmic i de la seva situació personal en relació 
amb la seva prosperabilitat. 

 C41. Confeccionar correctament les diferents peticions 

d'execució de sentència en relació amb les 
alternatives a la pena de presó, substitució de 
penes i indult. 

A18. Distingir els diferents modes d'execució de la 

sentència penal i els beneficis legals aplicables. 
A19. Vetllar pel compliment dels pronunciaments civils 

de la sentència. 

C5. Conèixer els drets dels reclusos, tant en l'àmbit 
administratiu penitenciari com en el control 

jurisdiccional. 

C42. Confeccionar els escrits i recursos que siguin 
procedents en defensa dels drets dels reclusos. 

A20. Assumir la conveniència de visitar el reclús per a 
la seva adequada assistència jurídica. 
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL 
DETINGUT I SERVEI D’ORIENTACIÓ 
JURÍDICA8 

- bloc VII - 

 

 

 

 

La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 

adquireixi les habilitats, actituds i coneixements que li permetin el 
desenvolupament de l’activitat professional amb els assumptes 
designats d’ofici o en el servei d’orientació jurídica. 

 

Aquests objectius han d’informar les àrees de penal, civil, mercantil, 

laboral i seguretat social, i administratiu. 

 

 

                                  
8 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 



     

 27 

                 

Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de TOAD i SOJ,  
 els lletrats en pràctiques hauran d’estar capacitats per a:  

 
 

 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

 

C1. Conèixer els principis de la normativa general, així 

com els de la normativa pròpia del Col·legi 
d’Advocats al qual estigui adscrita l’EPJ, què 
regulen el contingut del benefici de justícia 
gratuïta, així com els serveis de torn d’ofici i 

assistència al detingut, i el d’orientació jurídica. 

 A1. Assumir la funció social i solidària de l’advocacia. 

C2. Conèixer el funcionament concret dels serveis de 
torn d’ofici i assistència al detingut, així com el 
d’orientació jurídica del Col·legi d’Advocats al qual 
estigui adscrita l’EPJ. 

H1. Atendre visites del servei d’orientació jurídica, 
orientant l’usuari sense assessorament jurídic. 

H2. Informar l’usuari de la distinció entre el torn d’ofici 
i la justícia gratuïta, així com de les seves 

conseqüències. 

 

 H3. Complimentar tota la documentació necessària per 
la tramitació de l’expedient. 

 

C3. Conèixer el sistema de retribució, tant del torn 
d’ofici i assistència al detingut, com el d’orientació 

jurídica. 
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OBJECTIUS 
TRANSVERSALS9 

- bloc VIII - 
 

 

 

 

Els presents objectius han d'informar la resta d'àrees i activitats de 

l'Escola. 

                                  
9 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 



     

 29 

             

Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat, els lletrats en pràctiques  
 hauran d’estar capacitats per a:  

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

 H4. Realitzar, amb desimboltura i seguretat, les 
tasques quotidianes en els àmbits en els quals 
l'advocat desenvolupa la seva professió. 

 

C43. Conèixer tècniques per a l'anàlisi de problemes i la 
presa de decisions professionals. 

H5. Aplicar les tècniques per a l'anàlisi de problemes i 
la presa de decisions professionals. 

A2. Perdre la por a prendre decisions professionals. 

C44. Conèixer tècniques d'entrevista, tant personal com 
telefònica. 

H6. Aplicar tècniques d'entrevista, tant personal com 
telefònica, amb el client, amb contraris, amb 
testimonis i amb altres professionals. 

A3. Mantenir una adequada relació i comunicació 
transparent amb el client, tant oralment com per 
escrit. 

A4. Adquirir l'hàbit de tenir informat el client respecte 

de l'estat de l'assumpte encomanat. 

C45. Conèixer tècniques de confecció de cartes i 
documents. 

H7. Redactar cartes i documents de contingut divers.  

 H8. Dissenyar un protocol per a les actuacions 
professionals més habituals, especialment per a les 

de tipus processal. 

 
 

C46. Conèixer les tècniques de negociació i de resolució 
alternativa de conflictes. 

H9. Aplicar les tècniques de negociació i de resolució 
alternativa de conflictes. 

A5. Apreciar la conveniència de propiciar una solució 
negociada al conflicte. 

C47. Conèixer els diferents mitjans d'investigació de la 
solvència del contrari. 

 A6. Valorar la solvència del contrari per a decidir la 
conveniència de l'actuació professional. 

 H10. Identificar i valorar les implicacions 

interdisciplinars de l'assumpte que se li encarregui. 

A7. Analitzar la viabilitat de les possibles solucions al 

conflicte, des del punt de vista jurídic, substantiu i 
processal, prenent en consideració la possible 
durada del litigi o de la negociació, els aspectes 
econòmics, inclosos els fiscals, i les repercussions 

en l'aspecte humà per a les parts en conflicte. 
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 Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat, els lletrats en pràctiques   hauran d’estar capacitats 
per a: 

 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

  A8. Ponderar la possible utilització dels mitjans de 
comunicació en determinats temes. 

 H11. Identificar els aspectes substantius de cada cas i 
valer-se dels mitjans de prova més adequats. 

 

 H12. Localitzar i aplicar la legislació, la jurisprudència i 
la doctrina científica aplicables al cas. 

A9. Apreciar la necessitat d'utilitzar la jurisprudència. 

C48. Conèixer l'usus fori dels tribunals, organismes i 
oficines públiques pròpies del lloc. 

  

 
C49. Conèixer les tècniques, tàctiques i estratègies que 

li permetin dirigir, seguir i resoldre qualsevol 

assumpte jurídic, tant judicial com extrajudicial. 

 
 

 

C50. Conèixer els diferents terminis de prescripció i 
caducitat de cada matèria, així com les formes 
d'interrupció i de suspensió. 

 A10. Acostumar-se analitzar amb deteniment les 
resolucions judicials. 

A11. Prendre consciència del rigor dels assenyalaments 
i dels terminis. 

 H13. Redactar els escrits processals més habituals, 
tenint en consideració les particularitats del 
procediment que es tracti. 
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Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat, els lletrats en pràctiques   hauran d’estar capacitats 
per a: 

 

 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 
 

C51. Conèixer les tècniques d'escriptura forense, 
d'informe oral i d'interrogatori, així com la 
"psicologia del testimoni". 

C52. Conèixer la terminologia pericial més usual. 

H14. Argumentar, amb precisió, claredat i correcció 
lingüística i jurídica, tant oralment com per escrit, 
amb especial atenció al llenguatge jurídic català. 

H15. Aplicar les tècniques d'interrogatori, especialment 

evitant preguntes repetitives, irrellevants, 
valoratives, de les quals no es conegui la resposta, 
o aquesta pugui comportar una contestació 
previsiblement contraproduent. 

H16. Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita. 

A12. Assumir que les tècniques de comunicació que 
utilitza l'advocat són un instrument de persuasió 
al servei de l'interès que defensa, i no una finalitat 
en si mateixes. 

C53. Conèixer les relacions professionals entre advocat i 
procurador. 

H17. Distingir les funcions que corresponguin a 
l’advocat i al procurador. 

A13. Valorar la conveniència de la intervenció del 
procurador quan no sigui necessari. 

C54. Conèixer el contingut i utilitat dels documents 
notarials,  registrals i administratius bàsics. 

H18. Distingir entre els diferents documents notarials, 
registrals i administratius, i elegir el més adequat 

per a cada necessitat. 

A14. Valorar la conveniència d'utilitzar documents 
públics i/o privats en funció de l'assumpte. 

 H19. Analitzar un balanç comptable senzill.  
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OBJECTIUS EN L'ÀREA DE 
TRIBUTARI10 

 
- bloc VI - 

 

 

 

 
La formació en aquesta àrea té per objecte que el lletrat en pràctiques 
adquireixi les habilitats, actituds i coneixements en matèria de dret 
tributari (IRPF, IVA ISD, IAJD, ITP, IBI i IVT) respecte de la implicació 
fiscal dels principals actes jurídics amb transcendència econòmica i, en 
general, el correcte exercici de la professió en aquest àmbit. 

 
Els presents objectius s'han de complementar amb els corresponents a 
les àrees de deontologia, matèries instrumentals i transversals. 

                                  
10 Aprovats per la Comissió de Formació i Accés del Consell dels Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya en sessió de 21 de març de 2005. 
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Finalitzades les Pràctiques d'Iniciació a la Professió d'Advocat en l'àrea de Tributari,   els lletrats en pràctiques hauran 
d’estar capacitats per a: 

 

CONEIXEMENTS HABILITATS ACTITUDS 

 

 

 H20. Aplicar a la pràctica la normativa bàsica dels 
imposts de major incidència. 

H21. Realitzar diversos tipus de declaracions fiscals. 

H22. Distingir les exempcions impositives més freqüents 
i supòsits de no subjecció. 

A15. Estar al dia de les reformes tributàries. 
A16. Apreciar la incidència que pot tenir la fiscalitat en 

els assumptes encomanats. 

A17. Tenir en compte els terminis prescriptius de cada 
impost. 

A18. Tenir en consideració la incidència de la 
comprovació de valors tributaris. 

C4. Conèixer els principis bàsics del Pla General 
Comptable. 

  

 H23. Distingir els procediments tributaris i, en el seu 
cas, aquells actes tributaris que són susceptibles 
d'impugnació. 

H24. Dirigir procediments en matèria tributària. 

A19. Apreciar la conveniència d'interposar recursos o 
reclamacions, i de negociar la seva conformitat. 

 H25. Dirigir reclamacions econòmic administratives. A20. Valorar les possibilitats de suspensió de l'acte 
impugnat. 
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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE CRÈDITS 

   

 

 
Aquesta atribució de crèdits és orientativa dins de la forquilla 
establerta, i pren en consideració que els objectius en les àrees de 
deontologia, matèries instrumentals i transversals han d’informar 

la resta d’àrees i activitats de l’Escola.  
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Bloc  Pr. Internes Pr. Externes Dedicació no presencial  Totals  %  

         

I  (penal) 130,30 57,15 71,80 259,25  17,28%  

II (civil) 184,50 57,00 95,50 337,00   22,46%  

III (mercantil) 30,00 10,00  40,00 80,00   5,33%  

IV (laboral) 40,00 24,00 82,00 146,00   9,73%  

V (administratiu) 54,00 14,00 85,00 153,00   10,20%  

VI (tributari) 50,00   12,00  50,00 112,00   7,46%  

VII (TOAD i SOJ) 15,00 40,00 34,70 89,70   5,98%  

VIII 
(Deontologia, instrumentals i 
transversals) 170,00 88,00 60,20 318,20   21,21%  

Altres  4,85   4,85  0,32%  

         

               

  678,65 302,15 519,20 1500,00  100,00%  

         

         
         

 Les 1500 hores totals equivalen a 60 crèdits ECTS, a raó de 25 h cada crèdit     
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FORMACIÓ CONTINUADA 

 
 
Tots els col·legiats, exercents o no exercents, podran prendre part en les classes 
lectives de l’Escola de Pràctica Jurídica, en les condicions econòmiques que la 

Comissió rectora proposi i la Junta de Govern aprovi. En finalitzar la formació de 
cada disciplina es donarà un certificat d’aprofitament teòric i pràctic en les 
condicions que en cada cas s’estableixin. Per altra banda, tots els professionals 

poden gaudir de la formació continuada ofertada per Iurisline, el Departament de 
Formació del Consell de l’Advocacia Catalana, que ofereix cursos, jornades, 
conferències i seminaris d’interès per a tots els col·legiats. 

 
 

Consulteu la programació de cursos a la plana web www.iurisline.net o bé a la 
plana web del nostre col·legi www.icavor.com. 
 

 
Entre els cursos de formació continuada que es programaran durant el curs 

2013/2014 s’inclouen els següents: 
 
 Curs d’Especialització lletrada en la jurisdicció de Menors 

Curs d’Especialització lletrada per intervenir en el torn de Violència 
Domèstica 
Curs d’Especialització lletrada en matèria d’Estrangeria 

Curs d’Especialització en dret Penitenciari 
 

 
Els cursos esmentats es consideraran requisit indispensable per a la inscripció en 
el torn d’ofici respectiu i  alumnes de l’EPJ gaudiran d’un 50% de descompte.  
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INFORMACIÓ GENERAL  

 

MATRICULACIÓ 
 
1. Dates: 
 

Inici del període de matriculació: 4 de setembre de 2013 
Fi del període de matriculació: 31 d’octubre de 2013 

 
2. Import total del curs:   2.900€ 

 

Els drets d’inscripció inclouen el material, fotocòpies, inscripció a conferències, 
seminaris, cursos d’especialització pel torn d’ofici i assegurança. Queden excloses 
les despeses de desplaçaments i la visita als diferents llocs on és realitzin les 

pràctiques jurídiques. 
 

3. Forma de pagament: 

  
Matricula: 1er pagament al formalitzar la matricula 725€. 
                 2on pagament (març 2013) 725€ 

 
Resta:  10 mesos a 130€ 

              1 mes a 150€ 
 
*L’agost no esta inclòs. 

 
Nota: Es pot fer una proposta de pagament diferent per escrit a la atenció del 
Director de l’Escola. 

 
4. Requisits per l’inscripció: 

 
• Full d’inscripció degudament complimentada 
• Fotocòpia del títol de llicenciat en Dret o resguard del mateix 
• Fotocòpia del DNI. vigent 

• 1 fotografia recent mida carnet 

 
5. Lloc: 
 

El lloc per formalitzar la matrícula és la Secretaria del Col·legi d’Advocats de 
Granollers (Rambla Josep Tarradellas 5, 1-3, 08402 de Granollers) 

Telèfon: 938 792 603 Fax: 938 791 438 
a/e: epj@icavor.com 
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6. Horari de matriculació: 

 
Matí, de 10 a 14 hores. 

Tarda, de 16 a 19 hores (dilluns a dijous). 
 
Persona de contacte: 
Sra. Eulàlia Agustina 

 

DURADA DEL CURS, LLOC I HORARI 

 
Durada: inici 11 de novembre  de 2013 i finalitza el 31 d’octubre de 2014. 
 

El calendari concret es facilitarà en el seu moment. 
 
 

Horari:  Pràctiques externes: a determinar segons l’entitat col·laboradora 
Matèries i conferències: Tarda, de 19 a 21 hores 

 
Lloc:   Pràctiques externes: a determinar segons l’entitat col·laboradora 

Matèries i conferències: Col·legi d’Advocats de Granollers. 
 

Nombre màxim de lletrats en pràctiques per grup: La nostra EPJ té una 
capacitat per 35 lletrats en pràctiques durant el curs 2013-2014.  
 
Per fer aquest curs es necessita un mínim de 10 alumnes inscrits.  

 

 

BORSA DE TREBALL 

 
Els alumnes matriculats al Curs d’Iniciació a la Professió d’advocat poden accedir 

de forma directa a la Borsa de Treball de l’Escola de Pràctica Jurídica, aportant el 
corresponent currículum a http://anuncis.icavor.cat 
 

 
Durant els anys de funcionament de la Borsa de treball, més del 90% dels nostres 
alumnes de cursos anteriors ja treballen a despatxos professionals. 

 
 

 
 

http://anuncis.icavor.cat/
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PRÀCTIQUES EXTERNES 

Aplicant les directrius del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, 

l’EPJ té previstes les següents pràctiques externes que complementes les anterior 
matèries i que es desenvoluparan durant el curs intensiu segons el nombre 
d’alumnes i la matèria: 

 
 Jutjats de Primera Instància de Granollers 

 Jutjats d’Instrucció de Granollers 
 Jutjats Penals de Granollers 
 Jutjats Socials de Granollers 

 Jutjat Mercantil de Barcelona 
 Jutjats Contenciós administratius de Barcelona 
 Torn d’ofici d’assistència al detingut 

 Torn d’assistència d’estrangeria 
 Servei d’orientació jurídica 

 Centre Penitenciari de Quatre Camins 
 Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins 
 Despatxos d’Advocats 

 Comissaria de Mossos d’Esquadra de Granollers 
 Escola Judicial de Barcelona 

 Policia científica dels Mosso d’Esquadra. 
 

COL·LABORADORS 

 
1. ADVOCATS ADSCRITS AL TORN D’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

 
2. SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE GRANOLLERS I MOLLET DEL VALLÈS 

 
3. MAGISTRATS DE GRANOLLERS I DE MOLLET DEL VALLÈS  
 

4. TRIBUNAL MERCANTIL BARCELONA 
 

5. PERSONAL ADMINISTRATIU DEL COL·LEGI D’ADVOCATS 
 

Eulàlia Agustina i Francàs 

Annabel Caballero i Garcia 
Enric Mestre i Ribera (Bibliotecari) 
Lídia Montasell i Tintó 

Mercè Osuna i Lapaz 
Imma Parra i López 

Conxita Torres i Matons 
Lourdes Juncá Railló 
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PROFESSORAT 

 

Tots els formadors de la nostra EPJ reuneixen la totalitat dels requisits de l’ 
esmentat article 11 en cadascuna de les àrees  on imparteixen les classes, 

controlant la Comissió de Formació de la EPJ mitjançant els mecanismes 
col·legials l’existència o no de les sancions disciplinàries. 

 
 JOSEP MEDINA  PADIAL. Advocat, Degà del Col·legi d’Advocats de Granollers.  

 

 ANTONI FONT MARTÍNEZ. Advocat. Director de l’Escola de Pràctica Jurídica. 
 

 IGNACIO SERRANO SÁNCHEZ. Advocat i Secretari del Col·legi d’Advocats de 
Granollers. 

 

 JUAN CARLOS REYES CARRION. Advocat.  
 

 NURIA VILLANUEVA REY. Psicòloga i mediadora.  
 

 MARTA PALENCIA-LEFLER. Periodista.  
 

 JOAN MARTINEZ GARCÍA. Advocat i diputat torn d’ofici i mediació del Col·legi 
d’Advocats de Granollers. 

 

 MATILDE GONZALO LÓPEZ. Advocada.  
 

 CARME AREGALL ROMEU. Advocada  i mediadora.  
 

 ALBERT CONESA i BAUSÀ. Advocat i secretari dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya. 

 

 ALEXANDRE GIRBAU i COLL. Doctor en dret, advocat i professor de dret a la 
Universitat de Dret de Barcelona 
 

 ANTONI FERRE ROLLAN. Advocat. 
 

 ENRIC MESTRE i RIBERA. Documentalista. Responsable de la Biblioteca de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.  
 

 GREGORI RODRÍGUEZ i MARTÍN. Advocat. Professor Mercantil. Auditor inscrit al 
R.O.A.C. Membre de l’ Institut de Censors Jurats de Comptes.  

 

 IVAN PALAU DE LA NOGAL. Economista.  
 

 LLUÍS SOLDEVILA PUIG. Advocat.  
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 M. CARMEN MARTINEZ HINAREJOS. Advocada 
 

 JOSEP M. DEDÉU I ROSELL. Arquitecte 
 

 RAMÓN I. PALAU DE LA NOGAL. Advocat i diputat del Col·legi d’Advocats de 
Granollers. 
 

 ANDREU CASADEMUNT COMAS, advocat i professor de la UOC. 
 

 ALEX SANAHUJA GARCÍA, advocat 
 

 DAVID GÓMEZ ZARAGOZA, advocat 

 

 LAURA SANTOS LOZANO, advocada 
 

 BIANCA CONTRISCIANI, advocada. 
 

 EMILIA CONRADO FERNÁNDEZ, advocada i economista. 
 

 CATI ÁLVAREZ DE LA GALA, advocada. 
 

 DANIEL CORTÉS MARTÍN, advocat 
 

 VIRGINIA DELGADO SANDALINAS, advocada i diplomada en Relacions Laborals. 
 

 ANA M BARQUILLA INSERTE, advocada 
 

 ALEIX CANALS COMPAN, advocat 
 

 AUGUST ESCARPIZO-LORENZANA MARTÍNEZ, advocat. 
 

 LLUÍS MONTILLA ARJONA, Advocat 
 

 M. EUGÈNIA PONS DE GIRONELLA, Advocada. 
 

 ALBA SANS TORRES, Advocada. 
 

 ROSA MARIA ARTIGAS PORTA, Advocada. 
 

 MARIA TERESA PUENTE GÓMEZ, Advocada. 
 

 JOSEP REDONDO GÓMEZ, Advocat. 
 

 M. ÁNGELS SÁNCHEZ VIOQUE, Advocada. 
 

 JESUS C. SANTOS APARICIÓ, Advocat i diputat del Col·legi d’Advocats de 
Granollers. 

 

 FERRAN VILLUENDAS CASALS, Advocat. 
 
 

 JUST REDONDO TRIGUERO, Advocat i llicenciat en Filosofia. 
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 JUAN FRANCISCO GARCÍA MIGUEL, Advocat. 
 

 NELLY PASCUAL GUINOVART, Advocada i graduada social. 
 

 RAFAEL BENAVENTE SOGORB, Advocat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



     

 43 

  QUADRE DE PROFESSORS/ASSIGNATURES 

SIGNATURA PROFESSOR/A COORDINADOR/A 

A.J.G. Cati Álvarez/Joan Martínez Joan Martínez 

Administratiu Albert Conesa/Daniel Cortés/Virginia Delgado Albert Conesa 

Civil 
Ana M Barquilla/Aleix Canals/Augusto Escarpizo-
Lorenzana/Antoni Ferre/Alexandre Girbau/Lluis Montilla/ M 
Eugènia Pons/ Alba Sans/Rafael Benavente Sogorb 

Augusto Escarpizo-Lorenzana 
Martínez 

Comptable-Fiscal Emilia Conrado/Ivan Palau/Gregori Rodríguez Gregori Rodríguez 

Deontologia i organització 
de despatxos 

Albert Conesa/Jesús C. Santos Albert Conesa 

Documentació Jurídica i 
eines TIC 

Enric Mestre i Ribera Enric Mestre i Ribera 

Estrangeria Ferran Villuendas Casals Ferran Villuendas Casals 

Família Rosa M Artigas/ Josep Medina/Ramón I. Palau/Ignacio J. Serrano Rosa Maria Artigas 

Mediació Carme Aregall Romeu Carme Aregall Romeu 

Mercantil Alex Sanahuja García/David Gómez Zaragoza Alex Sanahuja García 

Negociació Laura Santos Lozano Laura Santos Lozano 

Oratòria Marta Palencia-Lefler/Just Redondo/Núria Villanueva Núria Villanueva 

Penal 
Andreu Casademunt/Augusto Escarpizo-Lorenzana/Alexandre 
Girbau/Joan Martínez/M Teresa Puente/Josep Redondo/Lluis 
Soldevila 

Josep Rendodo 

Penitenciari M.  Carmen Martínez Hinarejos M Carmen Martínez Hinarejos 

Social 
Bianca Constriciani/Juan Fco. García/Matilde Gonzalo/ Nelly 
Pascual 

Matilde Gonzalo 

Tractament del dany Joan Carles Reyes Carrión Joan Carles Reyes Carrión 

Urbanisme Josep M. Dedéu/M Ángels Sánchez Vioque Josep M. Dedéu 

 


