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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

LITIGACIÓ PENAL AVANÇADA 

 
Trimestre: Segon 
Crèdits: 4 ECTS 
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 
Llengua de docència:  
Grup 1: castellà 
Grup 2: català 
 
 
Docència: les sessions s’impartiran en format presencial si ho permet la situació 
sanitària. En cas contrari, seran en remot. 
 
Professors grup 1: Ramon Ragués. Catedràtic de Dret Penal / Joan Segarra. Advocat 
penalista. 
Dades de contacte: ramon.ragues@upf.edu / jsegarra@molins.eu. 
 
Professors grup 2: Ramon Ragués. Catedràtic de Dret Penal / Miriam Company. 
Advocada penalista. 
Dades de contacte: ramon.ragues@upf.edu / mcompany@molins.eu. 
 
 
1. Presentació de l’assignatura 

El procediment penal és un procés eminentment oral en moltes de les seves 
actuacions, especialment en la pràctica de les diligències d’instrucció i en l’acte del 
judici. L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura –ara que l’estudiant ja coneix 
l’estructura del procediment penal i els seus principals escrits gràcies a l’assignatura de 
Litigació Penal bàsica- és exercitar l’expressió oral mitjançant la simulació d’actuacions 
judicials. Es tracta d’una de les competències bàsiques que ha de tenir un advocat que 
vulgui exercir davant de la jurisdicció penal. 

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. 
 



 

2 
 

E10. Desenvolupar competències 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 competències 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 
 

Grup 1 

Sessió Data Professor Matèria 

Sessió 1 14/01 
14:30 R. Ragués Vista d’inadmissió de querella 

Sessió 2 21/01 
14:30 R. Ragués Vista de presó provisional 

Sessió 3 28/01 
14:30 J. Segarra Vista de mesures cautelars 

Sessió 4 05/02 
16:30 J. Segarra Diligències d’instrucció 

Sessió 5 12/02 
14:30 J. Segarra Diligències d’instrucció 

Sessió 6 16/02 
16:30 R. Ragués Judici per delictes lleus 

Sessió 7 25/02 
14:30 J. Segarra Judici per delictes lleus 

Sessió 8 04/03 
14:30 R. Ragués Judici ràpid 

Sessió 9 10/03 
14:30 J. Segarra Judici ràpid 

Sessió 10 11/03 
14:30 R. Ragués Judici oral en el procediment abreujat 

Sessió 11 16/03 
14:30 R. Ragués Judici oral en el procediment abreujat 

Sessió 12 18/03 
14:30 J. Segarra Judici oral en el procediment abreujar 
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Grup 2 

Sessió Data Professor Matèria 

Sessió 1 14/01 
16:30 R. Ragués Vista d’inadmissió de querella 

Sessió 2 21/01 
16:30 R. Ragués Vista de presó provisional 

Sessió 3 28/01 
16:30 M. Company Vista de mesures cautelars 

Sessió 4 05/02 
18:30 M. Company Diligències d’instrucció 

Sessió 5 12/02 
16:30 M. Company Diligències d’instrucció 

Sessió 6 16/02 
18:30 R. Ragués Judici per delictes lleus 

Sessió 7 25/02 
16:30 M. Company Judici per delictes lleus 

Sessió 8 04/03 
16:30 R. Ragués Judici ràpid 

Sessió 9 10/03 
16:30 M. Company Judici ràpid 

Sessió 10 11/03 
16:30 R. Ragués Judicial oral en el procediment abreujat 

Sessió 11 16/03 
16:30 R. Ragués Judici oral en el procediment abreujat 

Sessió 12 18/03 
16:30 M. Company Judici oral en el procediment abreujar 

 

4. Avaluació 

A. Assistència mínima: per tal de poder superar l’assignatura, cada dia de classe els 
estudiants hauran de lliurar prèviament un document que acrediti que han preparat a 
fons l’activitat que es farà a l’aula. Aquest document no serà objecte de puntuació, sinó 
que només tindrà per objecte comprovar la preparació de la sessió. Per tal de poder 
superar l’assignatura caldrà demostrar que s’han preparat un mínim de 10 de 12 
sessions. Igualment, caldrà assistir a classe un mínim de 10 sessions de les 12 
previstes. 

B. Avaluació: la nota de l’assignatura serà el promig de les notes obtingudes per 
l’estudiant en les intervencions orals a classe que li seran assignades durant el curs. 


