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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 
 

LITIGACIÓ LABORAL 
 
Trimestre: segon 
Crèdits: 3 ECTS 
Hores de dedicació de l'estudiant: 75 
Llengua de docència: català i castellà. El grup 1 s’impartirà en castellà. 
 
Docència: totes les sessions s’impartiran en format remot, seminaris inclosos. Si la 
situació sanitària ho permet, tan aviat com sigui possible es retornarà a la docència 
100% presencial a la seu de Balmes/Rosselló. 
 
Coordinadores: Julia López / Consuelo Chacartegui  
Contacto: julia.lopez@upf.edu / chelo.chacartegui@upf.edu 
 
Professorat: 
 
Alós, Ana. Advocada laboralista. Sòcia d’Uría Menéndez. 
Chacartegui, Consuelo. Professora titular de Dret del Treball i la Seguretat Social. 
Universitat Pompeu Fabra. 
Colàs, Eusebi. Professor agregat interí de Dret del Treball i la Seguretat Social. 
Universitat Pompeu Fabra. 
Garganté, Sixte. Advocat laboralista. Professor associat de Dret del Treball i la S. 
Social. Universitat Pompeu Fabra. 
González de Rivera, Xavier. Magistrat del Jutjat Social 3 de Barcelona. Professor 
Associat Dret del Treball i la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra. 
Huertos, Anna. Advocada laboralista. Sòcia del Col·lectiu Ronda. Professora 
Associada Dret del Treball i la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra. 
Lázaro, Silvia. Advocada laboralista. 
Reyes, Juan. Advocat laboralista. Soci d’Uría Menéndez. 
Valle, Francisco Andrés. Professor titular de Dret del Treball i la Seguretat Social. 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
1. Presentació de l’assignatura 
 
En culminar l’assignatura l’estudiant haurà d’estar en condicions de traslladar a la 
pràctica del procés laboral els coneixements teòrics obtinguts durant els estudis en 
grau, tant de naturalesa processal como substantiva; motiu pel qual aquesta 
assignatura té un objectiu dual: d’un banda es complementaran els coneixements 
teòric-pràctics adquirits en el grau en els aspectes més relacionats en la litigació 
laboral, com son la normativa processal laboral, o el coneixement de quins son els 
aspectes conflictius que actualment es dirimeixen en una proporció important a la 
jurisdicció social; d’altra banda, es desenvoluparan algunes habilitats necessàries pel 
correcte assessorament i defensa, com ara trobar una estratègia òptima de defensa 
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dels interessos dels clients, o les habilitats expositives i argumentals, considerant 
especialment el caràcter eminentment oral de la instància en la jurisdicció social. 
 
La metodologia ha d’adaptar-se, per tant, a aquest objectiu, i, aproximadament la 
meitat del temps dedicat a aquesta assignatura seran sessions teòric-pràctiques 
destinades a repassar i ampliar els continguts teòriques ja apresos en el grau, des d’un 
enfocament que realci la seva translació a la pràctica de la litigació; a l’altra meitat de 
les sessions els estudiants s’enfrontaran a la resolució dels casos pràctics. 
 
El temari d’aquesta assignatura s’actualitza cada cus acadèmic d’acord amb l’Ordre per 
la qual es convoca la prova d’avaluació de l’aptitud professional per l’exercici de la 
professió d’advocat.   
 
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. 
 
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
 
E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de 
la pràctica professional. 
 
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la 
seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a 
terme mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del 
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades. 
 
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment 
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades 
d’acord en cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional. 
 
E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinars. 
 
3. Continguts, programació i professorat 
 
Els continguts a impartir seran els següents: 
 
Bloc 1.- Procés laboral. Trets d’identificació general 
Bloc 2.- El procés laboral ordinari: iniciació, instrucció i solució. 
Bloc 3.- Modalitats processals de caràcter individual i col·lectiu 
Bloc 4.- Processos en matèria de Seguretat Social 
Bloc 5.- Recursos i execució en el procés laboral 
 

GRUP 1 
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Sessió (plenari/seminari) Dia i hora Prof. Matèria 
1ª Sessió TEORIA (en remot) Ju 7-1-2021    16:30 - 18:30 C. Chacartegui 

Procés laboral: trets 
d’identificació general  

Sem. 1 (101) presencial Ma 12-1-2021 17:00 - 19:00 A. Alós 

Sem. 1 (102) presencial Ma 12-1-2021 14:30 - 16:30 A. Alós 

2ª Sessió TEORIA (en remot) Lu 11-1-2021    14:30 -16:30 S. Garganté 
El procés laboral ordinari: 
iniciació, instrucció i 
solució  

Sem. 2 (101) presencial  Ma 19-1-2021   17:00-19:00 A. Huertos 

Sem. 2 (102) presencial  Ma 19-1-2021   14:30 -
16:30 A. Huertos 

3ª Sessió TEORIA (en remot) Lu 18-1-2021    14:30 - 
16:30 S. Lázaro 

Modalitats processals de 
caràcter individual i 
col·lectiu  

Sem. 3 (101) presencial  Ma 26-1-2021   17:00 -
19:00 A. Huertos 

Sem. 3 (102) presencial  Ma 26-1-2021   14:30 -
16:30 A. Huertos 

4ª Sessió TEORIA (en remot) Lu 25-1-2021  14:30 -16:30  E. Colàs 
Processos en matèria de 
Seguretat Social  Sem. 4 (101) presencial  Ma 2-2-2021    17:00 -19:00 Silvia Lázaro 

 Sem. 4 (102) presencial  Ma 2-2-2021    14:30 -16:30 Silvia Lázaro 

5ª Sessió TEORIA (en remot) Lu 1-2-2021     14:30 - 16:30 A. Alós Recursos i execució en el 
procés laboral 

 
 
 

GRUP 2 
Sessió (plenari/seminari) Dia i hora Prof. Matèria 
1ª Sessió TEORIA (en remot)  Ju 7-1-2021    14:30 -16:30 C. Chacartegui 

Procés laboral: trets 
d’identificació general  

Sem. 1 (201) presencial  Lu 11-1-2021   9:30-11:30 S. Garganté 

Sem. 1 (202) presencial  Lu 11-1-2021   12:00-14:00 S. Garganté 

Sem. 1 (203)  En remot  Ma 12-1-2021    9:30-11:30 S. Garganté 

2ª Sessió TEORIA (en remot)  Ma 12-1-2021  16:30-18:30 X. González de 
Rivera 

El procés laboral ordinari: 
iniciació, instrucció i solució  

Sem. 2 (201) presencial  Lu 18-1-2021   9:30-11:30 F.A. Valle 

Sem. 2 (202) presencial  Lu 18-1-2021   12:00-14:00 F.A. Valle 

Sem. 2 (203) En remot  Ma 19-1-2021   9:30-11:30  E. Colàs 

3ª Sessió TEORIA (en remot)  Ma 19-1-2021   16:30 -
18:30 

X. González de 
Rivera 

Modalitats processals de 
caràcter individual i 
col·lectiu  

Sem. 3 (201) presencial  Lu 25-1-2021     9:30- 11:30 F.A. Valle 

Sem. 3 (202) presencial  Lu 25-1-2021    12:00- 
14:00 F.A. Valle 

Sem. 3 (203) En remot  Ma 26-1-2021   9:30- 11:30  E. Colàs 

4ª Sessió TEORIA (en remot)  Ma 26-1-2021  16:30- 18:30 X. González de 
Rivera 

Processos en matèria de 
Seguretat Social 
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Sem. 4 (201) presencial  Lu 1-2-2021     9:30- 11:30 Anna Huertos 

Sem. 4 (202) presencial  Lu 1-2-2021    12:00 -14:00 Anna Huertos 

Sem. 4 (203) En remot  Ma 2-2-2021    9:30 - 11:30 E. Colàs 

5ª Sessió TEORIA (en remot)  Ma 2-2-2021    16:30- 18:30 J. Reyes Recursos i execució en el 
procés laboral 

 
GRUP 3 

Sessió (plenari/seminari) Dia i hora Prof. Matèria 
1ª Sessió TEORIA (en remot) Ju 7-1-2021   16:30-18:30 S. Garganté 

Procés laboral: trets 
d’identificació general  

Sem. 1 (301) presencial  Lu 11-1-2021 17:00 -19:00 F.A. Valle 

Sem. 1 (302) presencial  Lu 11-1-2021 14:30 -16:30 F.A. Valle 

2ª Sessió TEORIA (en remot) Ma 12-1-2021 14:30- 16:30 S. Lázaro 
El procés laboral ordinari: 
iniciació, instrucció i solució  

Sem. 2 (301) presencial Lu 18-1-2021  17:00- 19:00 A. Alós 

Sem. 2 (302) presencial Lu 18-1-2021  14:30- 16:30 A. Alós 

3ª Sessió TEORIA  (en remot) Ma 19-1-2021  14:30-16:30 X. González de 
Rivera Modalitats processals de 

caràcter individual i 
col·lectiu  

Sem. 3 (301) presencial Lu 25-1-2021   17:00-19:00 J. Reyes 

Sem. 3 (302) presencial Lu 25-1-2021  14:30- 16:30 J. Reyes 

4ª Sessió TEORIA (en remot) Ma 26-1-2021 14:30-16:30 E. Colàs 

Processos en matèria de 
Seguretat Social 

 Sem. 4 (301) presencial  Lu 1-2-2021   17:00- 
19:00 

X. González de 
Rivera 

 Sem. 4 (302) presencial  Lu 1-2-2021   14:30- 
16:30 S. Lázaro 

5ª Sessió TEORIA (en remot)  Ma 2-2-2021  14:30- 16:30 J. Reyes Recursos i execució en el 
procés laboral 

 
4. Avaluació 
 
L’avaluació consistirà en: 
 
A) Un 30% mitjançant la participació activa dels/les estudiants en les sessions de 
seminaris. Aquesta participació s’entén com una participació activa en la presentació 
dels casos pràctics plantejats pel professorat en les diferents sessions de seminaris. El 
professorat de l’assignatura tindrà en consideració la qualitat de l’argumentació 
jurídica utilitzada pels estudiants en la resolució de les diferents qüestions proposades. 
 
(*) Previsió davant la pandèmia per Covid-19. En el cas de que les circumstàncies de 
la pandèmia facin impossible la docència presencial, la participació activa dels 
estudiants expressada en el paràgraf anterior es valorarà a les diferents sessions en 
remot mitjançant el sistema Collaborate. Per l’avaluació a través d’aquest sistema, es 
tindrà en compte l’actitud participativa en les classes en remot. El professorat de 
l’assignatura tindrà en consideració la qualitat de l’argumentació jurídica utilitzada pels 
estudiants en la resolució de les diferents qüestions proposades. 
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B) Un 70% mitjançant la prova final tipus test. 
 
La prova final test té lloc al finalitzar el trimestre en la data, hora i aula assenyalada 
per la direcció del màster i anunciada amb antelació a tots els estudiants.   
 
(*) Previsió davant la pandèmia per Covid-19. En cas de què l’examen no es pugui 
realitzar presencialment degut a la situació sanitària de Covid-19, tindrà lloc pels 
sistemes telemàtics posat a l’abast per part de la universitat. 
 
La prova final d’aquesta assignatura seguirà les següents regles:  
 
1) Prova final  (test). 
- L’examen consistirà en una prova objectiva tipus test de 20 preguntes a 
respondre en 40 minuts. 
 
2) Puntuació:  
- Les preguntes correctes contaran 0,5 punts, les preguntes incorrectes restaran -
0,20 cada una i les preguntes no contestades ni puntuen ni descompten.  
- No es permetran recursos electrònics (ordinadors, telèfons mòbils, etc), ni 
materials o legislació impresos en paper ni altre format per aquesta prova.  
 
3) Reglamentació de les proves:  
 
-L’estudiant ha de presentar-se a l’examen a la data fixada per la direcció del màster 
-No s’admetran ajornaments d’examen.  
-L’estudiant ha de venir acreditat amb el carnet de la UPF o DNI per la seva 
identificació a l’entrar a l’aula.  
-Durant l’examen no pot consultar cap qüestió amb cap company(a).  
-L’estudiant només pot tenir l’examen a la taula. Això implica que tot el material 
necessari per la realització de l’examen serà proporcionat pel professorat. 
-No es poden utilitzar materials complementaris de qualsevol tipus ni apunts durant la 
realització de l’examen.  
-No és possible utilitzar dispositius electrònics ni informàtics de cap tipus durant 
l’examen. 
-Una vegada acabi l’examen, ha de lliurar-lo al professor i abandonar l’aula.  
-Incomplir aquestes normes, suposarà el suspens (0 punts) de l’assignatura. 
-En el supòsit que un alumne no obtingui la qualificació mínima de 5, disposarà d’una 
nova oportunitat d’avaluació (recuperació) en la data assenyalada per la direcció del 
Màster. 
(*) Previsió davant la pandèmia per Covid-19. En cas de què l’examen no es pugui 
realitzar presencialment degut a la situació sanitària de Covid-19, tindrà lloc pels 
sistemes telemàtics posat a l’abast per part de la universitat. 
 
5. Textos legals i bibliografia recomanats 
 
A. Textos legals  
 
-Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós  
de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 
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-Llei 36/2011, de 10 octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social. 
 
S’ha de fer servir la versió de BOE consolidat. Si utilitza altres materials o editorials, cal 
que estiguin actualitzats. 
 
B. Recursos bibliogràfics 
 
a) Manuals 
 
Els manuals han d’estar actualitzats. Per exemple, el capítol de Dret processal laboral 
d’aquests manuals: 
 
CRUZ VILLALÓN, J. (dir). Compendio de Derecho del Trabajo. Madrid, Tecnos, última 
edició. 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., Manual de Derecho del Trabajo, Valencia, Tirant lo 
Blanch, disponible en E-book, última edició. 
MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ SAÑUDO Y GARCÍA MURCIA. Derecho del Trabajo, 
Madrid,  Tecnos, última edició. 
 
b) Recursos de contingut pràctic 
 
SALINAS MOLINA, F. (dir.). (2012). Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social. Lex Nova 
 
A través de https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica podeu accedir a multitud 
de recursos electrònics sobre la matèria.  Per exemple: 
 
MEMENTO PRÁCTICO SOCIAL 2020. Editorial Francis Lefebvre (El Derecho). 
 
Per estar al dia de la jurisprudència social, consulteu: 
MEMÒRIA DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
https://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Paginas/default.aspx 
CRÒNICA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA IV 
Disponible en  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-
TS/Cronica-de-Jurisprudencia/  
CRÒNICA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UE 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 
CRÒNICA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c= 
 
 


