MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
(BSM/UPF-ICAB)

SECTORS REGULATS
Trimestre: Segon
Crèdits: 4 ECTS
Hores de dedicació de l’estudiant: 100 hores (24 de docència)
Llengua de docència: castellà.
Docència: les sessions s’impartiran en format 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 de l’assignatura: Joan Roca Sagarra
Dades de contacte: 93-241.86.69 // j.roca@rocajunyent.com
Professorat:
•

Joan Roca: Soci i President del Consell d’Administració de Roca Junyent

•
•
•
•

Joan Ramon Borrell: Professor titular UB
Sergi Chimenos: Soci de Roca Junyent. Professor associat de la UB
Carlos Padros: Professor Titular de Dret Administratiu UAB
Marina Serrano: Sòcia Of Counsel de Pérez-Llorca i Presidenta de l’Asociación
de Empresas de Energía Eléctrica (Aelēc)
Piet Holtrop: Soci de HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law
Jorge Sánchez: Soci a CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Rory MacMillan: Soci a Macmillan Keck
Carlos Bas: Direcció de l’Assessoria Jurídica del Banc de Sabadell

•
•
•
•

1. Presentació de l’assignatura
Fins ara hem estudiat el Dret en dos grans àmbits: el Dret privat i el Dret Públic. Aquesta
divisió es reprodueix quan s’analitza l’activitat econòmica, i d’aquesta manera, durant la
carrera de Dret s’ofereixen assignatures, d’una banda de Dret mercantil, Dret societari,
Propietat Intel·lectual i industrial, Dret civil dels contractes, Dret internacional privat
entre d’altres. I per una altra banda, s’ofereixen assignatures més pròpies del Dret públic,
com son Dret administratiu, Dret de contractes públics, etc.
Doncs bé, hi ha un ampli sector de l’activitat econòmica entre aquest dos àmbits del
Dret: els projectes público-privats, les concessions administratives, les grans
infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries o aeroportuàries entre moltes altres. És
en aquets sectors dinàmics, en els que l’activitat econòmica va exigint regularment una

1

actualització legislativa i una major facilitat pel seu seguiment per part de les
administracions de manera àgil i dinàmica. Per aquesta raó la regulació d’aquests sectors
es fa, essencialment, per agències i òrgans administratius que depenen del Govern i van
regulant el sector segons les circumstàncies i l’evolució de les mateixes, en lloc de ser
aprovades pel Legislador.
La proliferació de la normativa és abundant, i per aquest motiu el curs es dividirà en els
diferents sectors a analitzar, després d’unes primeres sessions introductòries. El Dret
dels Sectors Regulats te un origen comú que motiva la seva existència i la seva pròpia
manera de regular-se, atès que es tracta de sectors que requereixen un control,
observança i seguiment per part d’agències governamentals independents (CNMV, CNC,
Banc d’Espanya, CMT, CNE), que, a més a més, les regulen per tal de prevenir,
mitjançant un cos normatiu independent, la seva actuació al mercat.
Des d’un punt de vista de l’exercici professional, es tracta d’un sector amb una
importància econòmica evident, que està molt necessitat d’advocats amb formació
específica sobre la matèria.

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

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els
coneixements acadèmics especialitzats 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.
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3. Continguts, programació i professorat
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Data
07.01.2021
18:30 a 20:30 h
13.01.2021
16:30 a 18:30 h
20.01.2021
16:30 a 18:30 h
27.01.2020
18:30 a 20:30 h
03.02.2021
18:30 a 20:30 h
09.02.2021
18:30 a 20:30 h
26.02.2021
18:30 a 20:30 h
02.03.2021
18:30 a 20:30 h
05.03.2021
18:30 a 20:30 h
09.03.2021
18:30 a 20:30 h
17.03.2021
18:30 a 20:30 h
19/03/2021
16:30 a 18:30 h
(o segons data
que s’acordi a
mitjans de curs
amb els
alumnes)

Professor

Matèria

Joan Roca

Introducció

Joan Roca
Joan Ramon Borrell

Introducció: la fragmentació del cicle
econòmic per regular l’activitat
Sectors Regulats: una perspectiva
econòmica

Sergi Chimenos

Sector Mobilitat

Carlos Padrós

Sector Ferroviari

Marina Serrano

Sector Energia

Piet Holtrop

Sector Energia 2

Jorge Sánchez

Sector Telecomunicacions

Rory MacMillan

Sector Telecomunicacions 2

Carlos Bas

Sector Assegurador

Ignacio Redondo

Sector Bancari

Joan Roca

Revisió / exposició treballs

El programa s’impartirà per professors que a la pràctica exerceixin com advocats, amb
una especial dedicació als sectors regulats.

4. Avaluació
Assistència i participació a classe i realització d’un treball.
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