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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

LITIGACIÓ INTERNACIONAL I ARBITRATGE COMERCIAL INTERNACIONAL 

 
Trimestre: Tercer 
Crèdits: 4ECTS 
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores (24 hores de docència) 
Llengua de docència: castellà 
 
Docència: les sessions s’impartiran en remot. Si la situació sanitària ho permet, tan 
aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinador: Dr. Christian Herrera Petrus 
Contacte: ch@herrera-advocats.com 
 
Professorat:  
 

• Dr. Christian Herrera (coordinador): professor titular de Dret processal i advocat 
especialista en litigació internacional i arbitratge  

• Dra. Ana Quiñones: catedràtica de Dret internacional privat 
• Sr. Guillermo Bayas: advocat especialista en litigació internacional. 
• Dr. Ignacio Ripol: professor de Dret Processal i advocat especialista en mediació. 
• Dra. Nuria Mallandrich: professora de Dret processal i advocada 
• Dr. Jordi Sellarés: secretari del Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç 

Internacional. 
• Sr. César Rivera: advocat i àrbitre. Soci de Cuatrecasas Gonçalves Pereira 

 

1. Presentació de l’assignatura 

La litigació amb component internacional i el Dret que la regula, el Dret Processal 
Internacional, han crescut de manera exponencial de la mà de la globalització de 
l’economia. En aquest sector de l’ordenament jurídic s’ha produït una notable proliferació 
de normativa en els últims quinze anys, en especial de les normes de Dret comunitari 
derivat. També s’ha produït un augment progressiu dels casos de conflictes amb algun 
element internacional que apareixen en la pràctica diària de l’advocacia. avui dia és 
freqüent demandar o ésser demandat per una companyia estrangera, haver de realitzar 
notificacions transfrontereres pràctica de prova en el territori d’un tercer Estat o 
reconèixer les resolucions judicials de judicatures foranies. L’ús de les eines fonamentals 
de litigació internacional constitueixen una necessitat per l’advocat del segle XXI.  
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Aquesta assignatura dedica atenció, també, a l’arbitratge i a la mediació, ja que són dos 
mètodes de resolució de disputes àmpliament utilitzats en el comerç internacional, el 
coneixement dels quals resulta indispensable, a l’actualitat 

 

2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011) 

Ser capaç de dissenyar la defensa dels drets dels clients en un marc normatiu i relacional 
de caràcter supranacional.  

Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que permetin aplicar els coneixements 
acadèmics especialitzats adquirits durant el grau en matèria processal a la realitat 
internacional de l’advocacia, flexibilitzant les solucions i optimitzant  la cerca del fòrum i 
l’ordenament adequat a la controvèrsia concreta.  

Desenvolupar aptituds per a l’estratègia de conflictes privats amb components 
internacionals per tal d’evitar el litigi o celebrar-lo en el fòrum més avantatjós. 

 

3. Continguts, programació i professorat 

Grup 1 
Sessió Professor Matèria Horari 

1 Guillermo Bayas Dret estranger  8/04/21 
14:30 a 16:30 h. 

2 Christian Herrera Competència judicial internacional 13/4/21 
14:30 a 16:30 h. 

3 Christian Herrera  Prova internacional 20/4/21 
14:30 a 16:30 h 

4 Guillermo Bayas  Reconeixement i execució de 
resolucions  

22/4/21 
16:30 a 18:30 h. 

5 Christian Herrera Procediments especials de Dret 
comunitari 

27/4/21 
14:30 a 16:30 h. 

6 Guillermo Bayas Insolvència internacional 5/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

7 Nuria Mallandrich Notificació internacional  6/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

8 Anna Quiñones Dret de família comunitari  13/5/21 
14:30 a 16:30 h. 
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9 Christian Herrera 
Arbitratge comercial internacional: 

introducció, conveni arbitral, 
configuració del tribunal arbitral, 

dret aplicable 

18/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

10 César Rivera Arbitratge comercial internacional: 
Dinàmica d’un cas pràctic  

19/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

11 Jordi Sellarés 
Arbitratge comercial internacional: 
Arbitratge institucional. Principals 

institucions  
26/5/21 

14:30 a 16:30 h. 

12 Ignacio Ripol Mediació comercial internacional 28/5/21 
14:30 a 16:30 h. 

Grup 2 

Sessió Professor Matèria Horari 

1 Guillermo Bayas Dret estranger  8/04/21 
16:30 a 18:30 h. 

2 Christian Herrera Competència judicial internacional 14/4/21 
16:30 a 18:30 h. 

3 Christian Herrera  Prova internacional 21/4/21 
16:30 a 18:30 h 

4 Guillermo Bayas  Reconeixement i execució de 
resolucions  

22/4/21 
18:30 a 20:30 h. 

5 Christian Herrera Procediments especials de Dret 
comunitari 

28/4/21 
16:30 a 18:30 h. 

6 Guillermo Bayas Insolvència internacional 5/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

7 Nuria Mallandrich Notificació internacional  6/5/21 
18:30 a 20:30 h. 

8 Anna Quiñones Dret de família comunitari  13/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

9 Christian Herrera 
Arbitratge comercial internacional: 

introducció, conveni arbitral, 
configuració del tribunal arbitral, 

dret aplicable 

18/5/21 
18:30 a 20:30 h. 

10 César Rivera Arbitratge comercial internacional: 
Dinàmica d’un cas pràctic  

19/5/21 
16:30 a 18:30 h. 

11 Jordi Sellarés 
Arbitratge comercial internacional: 
Arbitratge institucional. Principals 

institucions  
26/5/21 

16:30 a 18:30 h. 

12 Ignacio Ripol Mediació comercial internacional 28/5/21 
16:30 a 18:30 h. 
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4. Avaluació 

El mètode d’avaluació prendrà com a base un examen final (90%) que consistirà en un 
test i es farà “on line”. Així mateix, es valorarà la participació (10%), que s’haurà de fer 
efectiva de la manera que comuniqui cada professor. 

En el supòsit de suspendre la prova final, s’haurà de fer un examen de recuperació al 
mes de juliol i/o lliurar un treball. Aquests extrems es fixaran definitivament pel 
coordinador de l’assignatura, d’acord amb les circumstàncies que es donin en cada cas.  

 

5. Textos legals i bibliografia recomanats 

- Fernández Rozas, J. C., Sánchez Lorenzo, S., Derecho internacional privado, 7ª ed., 
Civitas Thomson-Reuters, 2013.  

- Fernández Rozas, J.C., Arenas García, R., De Miguel Asensio, P.A., Derecho de los 
negocios Internacionales, Iustel, 2013. 

- Garcimartín, F. J., Derecho internacional privado, Civitas Thomson-Reuters, 3ª ed., 
2016. 

- Virgós, M., Garcimartín, F. J., Derecho procesal civil internacional. Litigación 
internacional, Civitas, 2ª ed, 2007.  

- Redfern and Hunter on International Arbitration, Oxford, 6th Edition. 
- Calvo Caravaca, L.A., Derecho internacional privado, Comares, 16ª ed, 2016. 

 


