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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 
 
 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
 
 
 
Trimestre: Tercer 
Crèdits: 2 ECTS (de 4) 
Aquest mòdul forma part de l’assignatura “Resolució Judicial i Extrajudicial de 
Conflictes”. 
Hores de dedicació de l’estudiant: 50 
Llengua de docència: castellà 
Docència: les sessions plenàries s’impartiran en format presencial, si la situació 
sanitària ho permet, a la seu de Balmes/ Rosselló. De no ser possible per la situació 
sanitària, s’impartirà la classe online, recordant als estudiants que no es tracta de la 
retransmissió d’una classe sinó d’una classe impartida de forma telemàtica, sent 
obligatori que els alumnes, igual que els professors, tinguin activada la càmera, sens 
perjudici d’activar el micròfon només en cas de ser precisa la seva intervenció. La 
absència d’activació de la càmera equivaldrà a una absència a la classe presencial 
obligatòria. 
 
Coordinadora de l’assignatura: 
 

• FONT FLOTATS, Rosa Mª. Magistrada. Jutjat de Primera Instancia núm. 5 de 
Terrassa. 
 
 

Professores de l’assignatura: 
 

• FONT FLOTATS, Rosa Mª. Magistrada. Jutjat de Primera Instancia núm. 5 de 
Terrassa. 

• FORCADA NOGUERA, Marta. Magistrada. Jutjat d’Instrucció núm. 5 de 
Badalona. 

• MARTÍNEZ CASTRO, Carla. Magistrada. Jutjat de Primera Instancia núm. 21 de 
Barcelona. 
 

Dades de contacte: rfont@xij.gencat.cat, mforcada@xij.gencat.cat i 
carla.martinez@cgpj.es. 
 
 
 

1. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
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L’ assignatura analitza l’Administració de Justícia com a institució que pretén la 
resolució dels conflictes socials. Per aquesta raó es fixa en la seva organització, les 
seves funcions i, en especial, en la relació amb l’advocat.  

Tant el programa de l’Examen Oficial d’Accés a la Professió d’Advocat como les 
primeres proves convocades atorguen una gran importància a les qüestions que 
s’exposaran en aquesta assignatura, que ha de servir per repassar els coneixements 
que ja es van adquirir en les assignatures del grau i aprofundir en qüestions noves, 
sempre des d’un enfocament eminentment pràctic que, atesa la condició de jutges i 
magistrats, aportaran els docents. 

2. COMPETÈNCIES QUE CAL ASSOLIR (segons RD 775/2011) 

E1. 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 
amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o 
autoritats públiques i en les funcions d’assessorament. 
 
E5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les 
relacions de l’advocat amb el client, amb les altres parts, amb el tribunal o autoritat 
pública i entre advocats 
 
E15. Saber desenvolupar destreses i habilitats interpersonals, que facilitin l’exercici de 
la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres 
professionals i amb les institucions. 

 

3. CONTINGUTS, PROGRAMACIÓ I PROFESSORAT 

3.1. CONTINGUTS 
 

Primera sessió L’organització del Poder Judicial (I). L’organització jurisdiccional: llei 
de Planta i Demarcació Judicial. L’organització governativa. 

Segona sessió Els ordres jurisdiccionals. Jurisdicció i competència. Extensió i límits 
de la Jurisdicció en cada ordre jurisdiccional. 

Tercera sessió 
Efectes econòmics del procés. Costes i taxes judicials. Supòsits de 

meritació de taxes. Criteris per a la imposició de costes en els 
diferents ordres jurisdiccionals. Taxació de costes 

Quarta sessió 
La relació de l’advocat amb els tribunals (I). L’estatut dels drets i 
deures dels advocats en la seva actuació front els tribunals de 
justícia. Procediment de reclamació í d’impugnació d’honoraris. 

Cinquena sessió 
La relació de l’advocat amb els tribunals (II). La llibertat 

d’expressió de l’advocat i les correccions disciplinàries dels 
advocats. 

Sisena sessió 
L’organització del Poder Judicial (II). L’oficina judicial. L’organització 

territorial del poder judicial: el Poder Judicial i les Comunitats 
Autònomes. 
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3.2. CRONOGRAMA I DOCENTS ASSIGNADES 
 
 
Grup 1 
 

Sessió Identificador Dia i hora Professora 

Primera sessió T1 6/04  
16:30-18:30h. 

Marta Forcada 
Noguera 

Segona sessió T2 13/04 
18:30-20:30h. 

Carla Martínez 
Castro 

Tercera sessió T3 20/04 
16:30-18:30h. 

Rosa Font Flotats 

Quarta sessió T4 27/04 
18:30-20:30h 

Carla Martínez 
Castro 

Cinquena sessió T5 4/05 
16:30-18:30h 

Marta Forcada 
Noguera 

Sisena sessió T6 17/05 
14:30-16:30h. 

Rosa Font Flotats 

 
Grup 2 
 

Sessió Identificador Dia i hora Professora 

Primera sessió T1 6/04  
14:30-16:30h. 

Marta Forcada 
Noguera 

Segona sessió T2 13/04 
16:30-18:30h. 

Carla Martínez 
Castro 

Tercera sessió T3 20/04  
18:30-20:30h. 

Rosa Font Flotats 

Quarta sessió T4 27/04  
16:30-18:30h. 

Carla Martínez 
Castro 

Cinquena sessió T5 4/05  
18:30-20:30h. 

Marta Forcada 
Noguera 

Sisena sessió T6 17/05  
16:30-18:30h. 

Rosa Font Flotats 
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Grup 3 

Sessió Identificador Dia i hora Professora 

Primera sessió T1 7/04  
16:30-18:30h 

Marta Forcada 
Noguera 

Segona sessió T2 12/04  
16:30-18:30h 

Carla Martínez 
Castro 

Tercera sessió T3 19/04  
18:30-20:30h. 

Rosa Font Flotats 

Quarta sessió T4 26/04  
18:30-20:30h. 

Carla Martínez 
Castro 

Cinquena sessió T5 3/05  
18:30-20:30h. 

Marta Forcada 
Noguera 

Sisena sessió T6 17/05  
18:30-20:30h. 

Rosa Font Flotats 

 

4. AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació consistirà en una prova objectiva de contestacions o respostes 
múltiples amb caràcter eliminatori. L’examen serà presencial sempre i quan la situació 
sanitària ho permeti i, en cas contrari, telemàtic. 
 
L'assistència a classe es obligatòria. L'absència a dos o més sessions sense causa 
justificada comportarà la pèrdua de dos punts sobre deu en la qualificació final de 
l'assignatura. La connexió digital a la classe sense activació de càmera serà 
considerada absència a la classe. 
 
El valor de la nota del present mòdul serà el 50% del total de l’ assignatura de 
“Resolució Judicial i Extrajudicial de Conflictes”. En cas que no s’aprovi aquest mòdul i 
aquest suspens impedeixi superar la totalitat de l’assignatura, caldrà fer un examen de 
recuperació en la data que determini l’equip de coordinació del Màster.  

En el supòsit de impossibilitat justificada de assistència a l’avaluació, es farà una 
avaluació oral o escrita que consistirà en un desenvolupament de tres de entre quatre 
preguntes establertes en la data que es determini per l’equip de coordinació del Màster. 

5. TEXTOS LEGALS I BIBLIOGRAFIA RECOMANATS 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
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Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la 
Abogacía Española. 

 


