MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
(BSM/UPF-ICAB)
ORGANITZACIÓ DE L’EXERCICI PROFESSIONAL
Trimestre: Segon
Assignatura: Exercici Professional: Organització i Habilitats (4 ECTS)
Mòdul: Organització de l’exercici professional
Crèdits: 2 ECTS
Hores de dedicació de l’estudiant: 50
Llengua de docència:
Grup 1: castellà
Grups 2 i 3: castellà i català
Docència: les sessions s’impartiran en format presencial si ho permet la situació
sanitària. En cas contrari, seran en remot.
Coordinador assignatura: Ramon Ragués. Catedràtic de Dret Penal.
Dades de contacte: ramon.ragues@upf.edu
Professorat grup 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Joan Roca – Advocat. President executiu de Roca Junyent.
Ignasi Martínez de Dalmases – Advocat. Soci de MDA & Lex Artis.
Núria Rexach – Responsable de recursos humans de Cuatrecasas.
Montserrat Mongay – Advocada fiscalista.
Mar Valverde – Advocada especialista en Dret de protecció de dades
Ignacio de Anzizu – Procurador.
Guillermo García Arán – Advocat. Soci de Cuatrecasas.
Ivó Coca – Professor de Dret penal. Universitat Pompeu Fabra.

Professorat grup 2
•
•
•
•
•
•
•
•

Javier Menor– Advocat. Soci de Baker & McKenzie.
Esther Anglès – Advocada. Sòcia directora de Glosas Defensa Penal.
Mariona Xicoy – Secretària General de Uría Menéndez a Barcelona.
Montserrat Mongay – Advocada fiscalista.
Mar Valverde– Advocada especialista en Dret de protecció de dades.
Ignacio de Anzizu – Procurador.
Guillermo García Arán – Advocat. Soci de Cuatrecasas.
Francisco L. Bonatti - Advocat. Soci Director de Bonatti Penal & Compliance.

Professorat grup 3
•
•

Álex Ferreres – Advocat. Soci de Uría Menéndez.
Jordi Pina – Advocat. Soci de Molins Defensa penal.
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•
•
•
•
•
•

Silvia Forés – Responsable de recursos humans.
Montserrat Mongay – Advocada fiscalista.
Mar Valverde – Advocada especialista en Dret de protecció de dades.
Ignacio de Anzizu – Procurador.
Misi Borràs – Advocada. Sòcia de Garrigues.
Francisco L. Bonatti - Advocat. Soci Director de Bonatti Penal & Compliance.

1. Presentació de l’assignatura
1. Aquest mòdul té com a objecte donar a conèixer els aspectes organitzatius bàsics de
l'exercici professional de l'advocacia. A aquest efecte, les tres primeres sessions
pretenen aproximar l'estudiant a la realitat d'aquesta professió en el nostre entorn, tant
en despatxos grans com mitjans o més petits, fent un especial èmfasi en les actuals
necessitats del mercat de les professions jurídiques i els processos de selecció dels
advocats.
2. Les sessions restants s'ocupen d'exposar el marc normatiu que s'aplica a l'advocacia
com a activitat professional: obligacions fiscals, comptables, en matèria de protecció de
dades, blanqueig de capitals i marc regulador laboral. Finalment també es dedica una
sessió a l'estudi de la figura del procurador i a la seva col·laboració professional amb
l’advocat.
3. Es tracta d'un conjunt de matèries heterogènies però molt importants per a una
preparació adequada de l'examen oficial d'accés a l'advocacia per a l'exposició de la qual
es compta amb grans especialistes de cada tema. L'objectiu és que l'estudiant finalitzi
l'assignatura coneixent quin és el marc legal al qual ha d'ajustar el seu exercici
professional i amb un coneixement més profund de l'actual realitat de l'advocacia.
2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011)
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, de
prevenció del blanqueig i de protecció de dades de caràcter personal.
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l’advocat millorar l'eficiència del seu
treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què el desenvolupa
mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del
coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
E12. Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius
disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió
d’advocat.
E14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
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E15. Saber desenvolupar habilitats i destreses 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
Grup 1
Sessió

Dia i hora

“L’organizació de l’exercici professional als
grans despatxos”
“L’organizació de l’exercici professional als
despatxos petits i mitjans”

08/01
16:30 -18:30
13/01
14:30 – 16:30
20/01
14:30 – 16:30
27/01
14:30 – 16:30
04/02
14:30 – 16:30
09/02
14:30 – 16:30
16/02
14:30 – 16:30
23/02
14:30 – 16:30

“Advocacia i recursos humans”
“Obligacions comptables i fiscals dels
advocats”
“La protecció de dades de caràcter
personal: obligacions de l’advocat”
“El procurador i la seva relació amb
l’advocat”
“Marc jurídico-laboral de l’exercici de
l’advocacia”
“Les obligacions de l’advocat en matèria de
prevenció del blanqueig de capitals”

Professor/a
J. Roca
I. Martínez
N. Rexach
M. Mongay
M. Valverde
I. de Anzizu
G. García-Arán
I. Coca

Grup 2

Sessió

Dia i hora

“L’organizació de l’exercici professional als
grans despatxos”
“L’organizació de l’exercici professional als
despatxos petits i mitjans”

08/01
16:30 - 18:30
11/01
14:30 – 16:30
18/01
14:30 – 16:30
25/01
14:30 – 16:30
01/02
14:30 – 16:30
11/02
14:30 – 16:30

“Advocacia i recursos humans”
“Obligacions comptables i fiscals dels
advocats”
“La protecció de dades de caràcter
personal: obligacions de l’advocat”
“El procurador i la seva relació amb
l’advocat”
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Professor/a
J. Menor
E. Anglès
M. Xicoy
M. Mongay
M. Valverde
I. de Anzizu

17/02
14:30 – 16:30
22/02
14:30 – 16:30

“Marc jurídico-laboral de l’exercici de
l’advocacia”
“Les obligacions de l’advocat en matèria de
prevenció del blanqueig de capitals”

G. García-Arán
F. Bonatti

Grup 3
Sessió

Dia i hora

“L’organització de l’exercici professional als
grans despatxos”
“L’organització de l’exercici professional
als despatxos petits i mitjans”

08/01
16:30 -18:30
13/01
14:30 – 16:30
20/01
14:30 – 16:30
27/01
16:30 – 18:30
04/02
16:30 – 18:30
09/02
16:30 – 18:30
16/02
14:30 – 16:30
23/02
14:30 – 16:30

“Advocacia i recursos humans”
“Obligacions comptables i fiscals dels
advocats”
“La protecció de dades de caràcter
personal: obligacions de l’advocat”
“El procurador i la seva relació amb
l’advocat”
“Marc jurídico-laboral de l’exercici de
l’advocacia”
“Les obligacions de l’advocat en matèria de
prevenció del blanqueig de capitals”

Professor/a
A. Ferreres
J. Pina
S. Forés
M. Mongay
M. Valverde
I. de Anzizu
M. Borràs
F. Bonatti

4. Avaluació
1. El sistema d'avaluació d’aquest mòdul consistirà en una prova test al final de les
sessions docents. Seran objecte d'avaluació les sessions 4 a 8.
2. La nota obtinguda en aquest mòdul valdrà el 50% del total de l'assignatura de
“Exercici Professional: Organització i Habilitats”.
3. Els alumnes que no aconsegueixin un 5 com a nota global de l'assignatura “Exercici
Professional: Organització i Habilitats” hauran de recuperar aquest mòdul només en el
cas de no haver aconseguit un 5 en aquesta concreta part de l'assignatura. En aquest
cas, hauran de posar-se en contacte amb el coordinador una vegada publicades les
notes a fi de concretar una data específica de recuperació.
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