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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 

(BSM/UPF-ICAB) 
 

DEONTOLOGIA I MARC NORMATIU PROFESSIONAL 

Trimestre: Primer 
Crèdits: 3 ECTS 
Hores de dedicació de l’estudiant: 75 
Llengua de docència: català / castellà 
Docència: en remot 
Coordinador de l’assignatura: Joan C. Seuba  
Dades de contacte: joan.seuba@upf.edu; despatx 40.122 

Professors: 

- José Ramón Martínez, advocat, Of Counsel de Garrigues. 

- María Ángeles Montoya, advocada, Direcció de Transformació Digital (ICAB). 

- Frederic Munné, advocat.  

- Joan Oset, advocat, Vicepresident de la Comissió de Deontologia Professional 
(ICAB). 

- Isabel Redel, advocada, Responsable de Compliment Normatiu de Garrigues.  

- Begoña Rodríguez, advocada, Lletrada Ponent de la Comissió d’Honoraris (ICAB). 

- Joan C. Seuba, Professor titular de Dret civil (UPF). 

 

1. Presentació de l’assignatura 

El curs té per objecte l’estudi de la regulació relativa a l’exercici de la professió 
d’advocat i de les obligacions deontològiques que aquests han de complir. En concret, 
s’analitza el paper que desenvolupen el Col·legi d’Advocats i el Consell General de 
l’Advocacia Espanyola així com les obligacions deontològiques dels advocats amb els 
seus clients i amb altres lletrats. És també objecte d’anàlisi la normativa i el 
funcionament de les regles relatives al càlcul d’honoraris professionals, el benefici 
d’assistència jurídica gratuïta, el torn d’ofici i la responsabilitat (civil, penal i 
disciplinària) en què pot incórrer un advocat en ocasió de la seva activitat.  
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2. Competències a adquirir (segons RD 775/2011) 

E5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les 
relacions de l’advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i 
entre advocats.  

E6. Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat 
professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïtat i la 
promoció de la responsabilitat social de l’advocat.  

E7. Saber identificar conflictes d’interessos i conèixer les tècniques per a la seva 
resolució, establir l’abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la 
independència de criteri.  

E8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a 
l’assessorament jurídic.  

E9. 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.  
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3. Continguts, programació i professorat 

Sessió Dia i hora Professor/a Matèria  

1 
G1 29/09 14:30 
G3 29/09 14:30 
G2 29/09 16:30 

José Ramón Martínez (G1, G2), 
Isabel Redel (G3) 

La professió d’advocat: regulació 
jurídica i responsabilitat social 

2 
G2 2/10 14:30 
G3 2/10 14:30 
G1 2/10 16:30 

José Ramón Martínez (G1, G2),  
Isabel Redel (G3) 

Els Col·legis d’Advocats i el 
Consell General de l’Advocacia 
Espanyola 

3 
G3 8/10 14:30 
G2 9/10 14:30 
G1 9/10 16:30 

Joan C. Seuba 
La responsabilitat civil, penal i 
disciplinària dels advocats. 
Aspectes teòrics. 

4 
G3 15/10 14:30 
G2 16/10 14:30 
G1 16/10 16:30 

María Ángeles Montoya Asistencia jurídica gratuita y 
Turno de oficio. 

5 
G3 22/10 14:30 
G2 23/10 14:30 
G1 23/10 16:30 

Joan C. Seuba 
La responsabilidad civil, penal y 
disciplinaria de los abogados. 
Aspectos prácticos. 

6 
G3 29/10 14:30 
G2 30/10 14:30 
G1 30/10 16:30 

Joan Oset 

Obligacions deontològiques dels 
advocats amb els seus clients i 
amb altres lletrats. En particular, 
el secret professional, els 
conflictes d’interessos i la 
independència de criteris. 
Aspectes teòrics. 

7 
G3 5/11 14:30 
G2 6/11 14:30  
G1 6/11 16:30 

Joan Oset 

Obligacions deontològiques dels 
advocats amb els seus clients i 
amb altres lletrats. En particular, 
el secret professional, els 
conflictes d’interessos i la 
independència de criteris. 
Aspectes pràctics. 

8 
G1 9/11 14:30 
G3 10/11 14:30 
G2 10/11 16:30 

Frederic Munné 
Els honoraris professionals: 
regulació i determinació. Aspectes 
teòrics. 

9 
G1 17/11 16:30 
G3 18/11 14:30 
G2 18/11 16:30 

Begoña Rodríguez 
Els honoraris professionals: 
regulació i determinació. Aspectes 
pràctics. 
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4. Avaluació 

El sistema d’avaluació consistirà en una prova objectiva de contestacions o respostes 
múltiples.  
 
La recuperació, a la qual hi podran concórrer únicament aquells alumnes que hagin 
suspès aquella prova amb una qualificació superior a 2 punts, tindrà el mateix format i 
s’anunciarà amb suficient antelació.  
 
Durant el curs es proposarà la realització d’un treball voluntari, que s’haurà de lliurar 
abans de la realització de l’examen, el qual podrà millorar la nota fins a 1 punt.  
 
 

5. Textos legals i bibliografia recomanats 

Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la 
Abogacía Española. 

Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del CGAE el 6 de 
marzo de 2019. 

JUS/2588/2002, de 10 de setembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament 
l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat 
de Catalunya el Codi de l’Advocacia catalana. 

Criteris Orientatius de l'ICAB en matèria de taxació de costes de 2020, aprovats per 
acord de la junta de govern de data 3 de març. Declarats adequats a la legalitat de 
competència per Resolució de la CNMC de 27 de febrer de 2020. En vigor des de 5 de 
març de 2020 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.  

DECRET 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica 
gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència 
jurídica gratuïta i del a subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i 
procuradors. 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

RESOLUCIÓ JUS/110/2019, de 22 de gener, de modificació de la Normativa de 
l'Advocacia Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. 
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AA.VV., Ejercicio profesional de la abogacía, 2020, Memento Práctico Francis Lefebvre, 
Madrid, Ediciones Francis Lefebvre, 2020. 
 
AA.VV., Practicum Ejercicio de la Abogacía 2019 (DÚO) (director: Alberto Palomar 
Olmeda), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
 
AA.VV., La organización profesional básica del abogado, Mutualidad General de la 
Abogacía. Cátedra Mutualidad, 2017.  
https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/ma_guias_orgprofbasica.pdf  
 
AA.VV. (Dir: Alberto PALOMAR OLMEDA), Comentarios al Código deontológico de la 
Abogacía, SEPIN, 2020.  
 
Ángela APARISI MIRALLES, Deontología profesional del abogado, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2ª ed., 2018. 
 
Joaquín-Eugenio ARRIBAS LÓPEZ, Responsabilidad civil y penal del abogado en el 
ejercicio de su profesión, Thomson Reuters, Aranzadi, 2015. 
 
Hilda Mª GARRIDO SUÁREZ, Deontología del abogado, Edit. Edisofer, 2011. 
 
Esther MONTERROSO CASADO, Paloma VILLARREAL SUÁREZ DE CEPEDA, Deontología y 
normativa profesional. Régimen jurídico del abogado, Centro de Estudios Financieros, 
2019.  
 
Nielson SÁNCHEZ STEWART, Manual de deontología para abogados, 2ª ed., Las Rozas 
(Madrid), Wolters Kluwer, 2019.  
 
 


