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Cursos de Litigació
Escola de Pràctica Jurídica de Terrassa Curs 2019-2020
1. Presentació
L’Escola de Pràctica Jurídica del Col.legi d’Advocats de Terrassa va ser creada per acord de la Junta
de Govern amb l’objectiu de completar la formació pràctica dels llicenciats en dret que volen
exercir l’advocacia i al mateix temps atendre el perfeccionament continuat de tots els advocats.
A partir del mes de maig de 2012 i per acord de la Junta de Govern, l´Escola de Pràctica Jurídica de
Terrassa incorpora el nom del ex-degà Anselm Ramoneda, impulsor de l´EPJ i compromès amb la
formació dels advocats de Terrassa.
Els estudis que ofereixen les Facultats de dret estan orientats cap a la formació de juristes en
general i no tenen en compte les peculiaritats de cada professió jurídica (jutges, fiscals, secretaris,
notaris, registradors, advocats, procuradors, etc.). Val a dir que aquesta formació universitària és
prou acurada i de qualitat d’acord amb la seva finalitat, però cal complementar-la amb una
FORMACIÓ PRÀCTICA ESPECÍFICAMENT ADREÇADA A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT.
Amb aquesta finalitat la Llei d´accés a les professions d´advocat/procurador (Llei 34/2006, de 30
d´octubre) i el seu Reglament (RD 775/2011, de 3 de juny), estableixen l´obligatorietat de realitzar
un màster per tal d´obtenir el títol professional. Aquest màster consistirà en un curs de formació de
60 ECTS i 30 ECTS de pràctiques externes per tal d´adquirir les competències pròpies de la professió
d´advocat. El Col.legi d´Advocats de Terrassa col·labora amb la UAB en la realització del màster
d´accés junt amb d´altres Col·legis d´Advocats.
Cal recordar que fins fa uns anys, aquesta necessitat de formació pràctica l’assumien els despatxos,
amb el que s’ha conegut amb la denominació de «passantia». L’actual flux de llicenciats en dret,
però, no facilita aquesta fórmula. Entenem, doncs, que les Escoles de Pràctica Jurídica,
independentment del màster d´accés obligatori, encara són el vehicle adequat per assegurar una
correcta formació dels advocats en litigació i d´accés al torn d´ofici. I és que la funció social de
l’advocacia, consistent en la defensa jurídica dels drets i interessos que se li confien, exigeix
l’esmentada formació.
Aquesta formació pràctica és tant o més necessària quan es tracta de defensar els drets i els
interessos dels ciutadans amb pocs recursos econòmics i que es veuen obligats a tenir un advocat
d’ofici. La seva situació econòmica no els ha de convertir en ciutadans de segona categoria i, per
tant, també mereixen una bona defensa. En aquest sentit, els COL.LEGIS D’ADVOCATS tenen la
doble funció de regular i organitzar el torn d’ofici i d’assistència al detingut, i de vetllar que aquest
servei, en tant que servei públic gestionat pels col·legis que a l’ensems són CORPORACIONS DE
DRET PÚBLIC, tingui la qualitat adequada.
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Amb l’actual sistema d’accés a la professió d’advocat, els màsters i els cursos de formació dedicats
a aquesta tasca imparteixen una formació generalista i fonamentalment enfocada a superar la
prova d’accés que permet obtenir el títol professional d’advocat. Per aquest motiu, no poden
formar específicament, a tots i cada un dels participants en aquests màsters i cursos de formació,
en la pràctica efectiva de la litigació.
Atès que la litigació és l’activitat principal que duen a terme els advocats adscrits al servei del torn
d’ofici i d’assistència al detingut (en endavant TOAD) cal que tinguin, abans d’incorporar-se al
servei, una intensa formació pràctica en aquest àmbit, que sigui de qualitat i aplicada al torn al
qual es volen inscriure. Aquesta és una necessitat que es fonamenta tant en el dret dels ciutadans
amb pocs recursos econòmics a rebre una defensa lletrada eficient i aplicada, com en la
responsabilitat dels col·legis d’advocats que organitzen els serveis de torn d’ofici.
El Reglament del servei del torn d´ofici i Assistència al detingut de Terrassa, aprovat el 6 de juliol de
2012, estableix com a requisits per accedir als torns generals un exercici mínim de 3 anys com
advocat i haver superat el curs de l´EPJ organitzat per l´ICATER o per altres escoles homologades.
El nou curs de litigació s´orienta en la formació enfocada a la litigació i per a l´accés al torn d´ofici
dels mòduls generals.
2.-Homologació i validació dels cursos de litigació per accedir al torn d’ofici
2.1.- Homologació
L’Escola de Pràctica Jurídica de Terrassa reuneix tots els requisits de qualitat pel que fa a durada,
continguts, pràctiques, criteris d’avaluació, capacitació pedagògica dels formadors i criteris
metodològics. Per això és una Escola que ha merescut l’homologació tant del Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya com del Consejo General de la Abogacía Española.
2.2.- Validació dels cursos de litigació per accedir al torn d’ofici
Els cursos de litigació que es fan a l’EPJ de Terrassa serveixen per accedir al torn d’ofici de l´ICATER i
qualsevol col·legi d’advocats que hagi signat un conveni amb el de Terrassa a aquests efectes.
Nogensmenys, per poder adscriure’s a l’esmentat servei, cal complir els altres requisits fixats
legalment i reglamentàriament.
3.- Per a què serveixen els cursos de litigació?
Objectius
L’objectiu principal de l’EPJ sempre ha estat facilitar al llicenciat en dret les eines i recursos
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pràctics necessaris per a capacitar-lo en les habilitats, destreses, actituds i coneixements necessaris
per a iniciar-se en l’exercici de la professió d’advocat amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i
respecte a la deontologia, i també capacitar-lo per a què pugui incorporar-se als serveis de torn
d’ofici i d’assistència al detingut, i en el d’orientació jurídica, de qualsevol Col.legi d’Advocats de
Catalunya, sempre que reuneixi els altres requisits establerts.
Ara amb els cursos de litigació, no pretenem ni fer una llicenciatura pràctica condensada, ni
tampoc cap curs o postgrau d’especialització, sinó facilitar una formació professional pràctica en
litigació.
Per tal d’assolir l’esmenat objectiu principal, l’EPJ es proposa capacitar els lletrats per:
• Assumir l’advocacia com a una funció social i solidària.
• Defensar amb lleialtat i independència els interessos confiats pel client.
• Tenir sempre present la transcendència deontològica dels seus actes professionals, i
apreciar-ne la seva importància per a ells, per al client, per a la societat, per a la justícia i
per al col·lectiu professional.
• Realitzar, amb desimboltura i seguretat, les tasques quotidianes en els àmbits en els quals
l’advocat desenvolupa la seva professió.
• Mantenir una adequada relació i comunicació amb el client.
• Identificar l’interès en joc en les situacions més habituals en les que es poden trobar en
iniciar-se a la professió.
• Identificar els aspectes substantius de cada cas, i valer-se dels mitjans de prova més
adients.
• Identificar les implicacions interdisciplinars de l’assumpte que se li encarregui.
• Apreciar la conveniència de propiciar una solució negociada al conflicte, i conèixer diferents
tècniques de negociació.
• Analitzar la viabilitat de les possibles solucions al conflicte, des del punt de vista jurídic,
substantiu i processal, prenent en consideració la possible durada del litigi o de la
negociació, els aspectes econòmics, fins i tot els fiscals, i les repercussions en l’aspecte
humà per a les parts en conflicte.
• Elegir, si escau, l’acció judicial adient per a resoldre el cas.
• Conèixer i aplicar les tècniques, tàctiques i estratègies que els permetin dirigir, seguir i
resoldre qualsevol assumpte jurídic, tant judicial com extrajudicial.
• Argumentar i redactar, amb correcció jurídica, tant oralment com per escrit.
• Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables
al cas.
• Conèixer el contingut i utilitat dels documents notarials i registrals bàsics.
• Conèixer el funcionament d’un despatx d’advocats i els usus fori dels jutjats i tribunals on
realitzin la seva activitat.
• Conèixer el funcionament i la praxi dels serveis de torn d’ofici i assistència al
• detingut, així com el d’orientació jurídica, del Col.legi d’Advocats de Terrassa.
• Valorar i reconèixer la feina dels companys advocats.
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4.- A qui s’adreça l’EPJ? criteris d’admissió
Els cursos de litigació s´adrecen als advocats que volen rebre una formació pràctica enfocada a la
litigació i als advocats que volen accedir al torn d´ofici de l´ICATER o d´altres col·legis amb qui
s´estableixi un conveni.
Per inscriure´s als cursos de litigació cal ser:
▪ Advocat/da
▪ Graduat/ada en Dret.7
Excepcionalment, podran participar-hi:
(a) aquells estudiants de dret els quals, a l’inici de les pràctiques, no tinguin pendents més de vinti-set crèdits o de tres assignatures per a obtenir el Grau. En aquest supòsit, però, no es podran
presentar a les proves per a l’obtenció del Diploma d’Aptitud en el mòdul de litigació corresponent,
fins que no acreditin que han obtingut la llicenciatura/grau en dret;
(b) els graduats en Dret per qualsevol universitat estrangera. En aquest supòsit, però, no es podran
presentar a les proves per a l’obtenció del Diploma fins que no acreditin que han obtingut el
reconeixement del seu grau pels organismes competents.
Criteris d’admissió
Atès que les places són limitades, s’estableix el següent ordre de preferència:
1r.- Els col·legiats a Terrassa que tinguin el seu domicili professional o particular a la demarcació del
Col.legi d’Advocats de Terrassa. Dintre d’aquest grup tindran preferència els col·legiats en exercici
per davant dels col·legiats no exercents.
2n.- Els graduats en dret no inscrits al Col.legi d’Advocats de Terrassa, i que tinguin el seu domicili
particular a la demarcació del Col.legi d’Advocats de Terrassa.
3r.- Els altres col·legiats a Terrassa (no residents a la demarcació). Dintre d’aquest grup tindran
preferència els col·legiats en exercici per davant dels col·legiats no exercents.
4t.- Els advocats inscrits a qualsevol altre Col.legi d’Advocats que no sigui el de Terrassa. Dintre
d’aquest grup tindran preferència els col·legiats en exercici per davant dels col·legiats no exercents.
5è.- Els altres graduats en dret no inscrits a cap Col.legi d’Advocats, i que resideixin fora de la
demarcació del Col.legi d’Advocats de Terrassa.
6è.- Els estudiants de Dret que, a l’inici de curs, no tinguin pendents més de vint-i-set crèdits o més
de tres assignatures.
7è.- Els graduats/des en dret per qualsevol universitat estrangera, que no hagin obtingut el
reconeixement de la seva llicenciatura pels organismes competents.
Si esgotades les anteriors preferències encara hagués un excés de peticions, s’admetran les
sol·licituds atenent l’ordre de preinscripció i el currículum acadèmic segons els següents criteris:
suma de les qualificacions dividida pel nombre de convocatòries; Aprovat = 1; Notable = 2;
Excel·lent = 3; Matrícula d’Honor = 4.
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Places limitades
Els cursos de litigació s’estructuren en unitats màximes de trenta lletrats en pràctiques. L’Escola es
reserva el dret de variar el nombre de places convocades, si les circumstàncies ho aconsellen.
5.- Desenvolupament del curs
Aquest curs 2019-2020 s´ofereixen els següents mòduls:
• Mòdul General i obligatori: inclou Reglament TOAD Terrassa, Deontologia, protecció de
dades, fiscalitat, organització de despatxos i oratòria forense.
• Mòdul de litigació Civil
• Mòdul de Litigació Penal
• Mòdul de litigació Laboral
• Mòdul de litigació Família
Aquest canvi comporta avantatges per als lletrats inscrits:
▪ La dedicació a l’EPJ no és tan dilatada en el temps.
▪ Permet inscriure´s a tots els mòduls o bé per mòduls independents.
▪ La formació es centra exclusivament en matèries de litigació.
▪ Al final de la formació de cada curs es realitzarà una prova per acreditar la superació del
curs i per obtenir el corresponent diploma acreditatiu.
Malgrat que s’escurça el temps d’estada a l’EPJ, la quantitat i intensitat de les pràctiques no pateix
cap variació en cada un dels mòduls de litigació. Així, doncs, se segueix garantint l’excel·lència
professional mínima que es pretén amb les pràctiques i el seu nivell de qualitat.
9
6.-Formadors i col·laboradors
6.1.- Formadors
La majoria dels formadors són advocats en exercici a la demarcació del Col.legi d’Advocats de
Terrassa, amb reconeguda experiència professional en les pràctiques que assessoren. També hi
participen altres juristes i professionals, com magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials, notaris,
procuradors, metges forenses, policies, i economistes, la qual cosa permet oferir al lletrat en
pràctiques una visió bastant complerta dels diferents àmbits en què l’advocat s’ha de moure, i dels
diferents professionals amb qui s’ha de relacionar.
6.2.- Col·laboradors
Molts dels col·laboradors de l’EPJ són advocats adscrits al torn d’ofici i d’assistència al detingut
(TOAD), i al servei d’orientació jurídica (SOJ) del Col.legi d’Advocats de Terrassa, els quals faciliten
les pràctiques organitzades per l’EPJ. Per dur a terme la resta de pràctiques, però, també hi
col·laboren altres professionals i advocats no adscrits als esmentats serveis públics.
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7. Distribució horària de la formació
La persona responsable de l’EPJ parla prèviament amb els alumnes interessats en matricular-se als
mòduls i s’estableix un calendari pactat. Amb aquest calendari la formació a l’EPJ és compatible
amb altres feines, ja que no es requereix dedicació exclusiva a l’Escola.
Les pràctiques externes tindran l’horari i calendari que en cada cas s’indicarà amb antelació
suficient i també pactat amb els alumnes. Aquest horari no es pot fixar de forma avançada atès que
depèn de l’organització interna de cada entitat col·laboradora (jutjats, administracions públiques,
despatxos, etc.).
Les sessions de treball es faran al Col.legi d’Advocats de Terrassa, a l´aula de l´EPJ.
8.- Metodologia, format i matèries
8.1.- Metodologia
Per ajudar els lletrats en pràctiques a assolir els objectius proposats, la metodologia de l’EPJ es
basa en la formació activa i participativa, en l’assimilació progressiva d’experiències i en el
raonament jurídic. Per tant, es deixa de banda la programació i la sistemàtica pròpies dels plans
d’estudi universitaris.
L’EPJ es proposa ajudar els lletrats en pràctiques a que “aprenguin fent-ho”, no tant el dret
substantiu, perquè és ràpidament canviant, sinó les claus per a resoldre qualsevol problema que
se’ls presenti, els rudiments bàsics de la professió.
Tant el dret material com el processal, així com els drets fonamentals de les parts, es treballen a
través de simulacions d’escrits i d’actuacions processals, i en les pràctiques externes a jutjats i a
d’altres organismes, sense oblidar la vessant extrajudicial i de consell jurídic.
A més de les simulacions, també s’utilitzen altres tècniques amb les què el lletrat en pràctiques
porta a terme les mateixes activitats que després haurà de realitzar com advocat, tant en les
relacions amb el seu entorn com en l’estudi i resolució dels casos que se li encomanen, sempre
sota un prisma eminentment pràctic i deontològic.
Es treballa amb casos extrets o inspirats de la realitat, amb les seves diferents variables, i amb
tractament de la jurisprudència. Quan la matèria ho requereix, però, es combinen altres mètodes.
En tot cas, es dóna per entès que els lletrats en pràctiques ja han adquirit les nocions teòriques
bàsiques a la Facultat.
També s’assessora el lletrat en pràctiques sobre les tècniques que ha d’emprar quan exerceixi la
professió, tant en l’àmbit judicial o processal com en l’extrajudicial, sense oblidar mai l’enfocament
global de la professió. També es para atenció en els aspectes de més interès professional, atesa la
freqüència amb què es presenten en la vida professional quotidiana.
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Per tant, l’anàlisi i la resolució d’assumptes per part del lletrat en pràctiques, la confecció d’escrits
judicials i extrajudicials, així com la preparació d’al·legacions o interrogatoris orals, en són sistemes
habituals de treball.
8.2.- Format
Els mòduls de litigació inclouen formació teòrico-pràctica en litigació i en un seguit d’activitats
externes que la complementen. Així, doncs, es fuig deliberadament de “fer classes” i es
reprodueixen, en la mesura del què és possible, les condicions de treball d’un despatx. D’aquesta
manera es potencien totes les capacitats del lletrat, és a dir, no només els coneixements que ja ha
adquirit a la Facultat sinó, principalment, les habilitats, les tècniques i les actituds necessàries per a
iniciar-se en la litigació.
Hi ha, doncs, un canvi de mentalitat important, perquè més que anar a una escola, els lletrats en
pràctiques assisteixen a un “despatx”, portant els seus propis assumptes. Passen de ser uns mers
espectadors passius a convertir-se en els protagonistes actius de la seva pròpia formació. Per això,
des de l’EPJ es propicia que estiguin en un entorn professional que els ajudi a abandonar els hàbits
estudiantils. Els formadors, per tant, no són “professors”, sinó professionals que els acomboien en
el seu inici com advocats. En definitiva, l’’EPJ ha de ser el despatx on iniciar-se i/o aprofundir en la
litigació.
8.3.- Matèries (Mòduls)
S´ofereixen els següents mòduls:
1.-Mòdul General (OBLIGATORI): es fomenta el coneixement i la comprensió clara de la
deontologia, de la normativa i de l’activitat professionals per tal que, juntament amb la formació
tècnica en les altres matèries, el lletrat adquireixi uns hàbits professionals apropiats, tant en la seva
relació amb els clients, com amb els tribunals i jutjats, amb els companys i amb la part contrària.
També s’incideix en les tècniques d’expressió oral i escrita, en l’organització del despatx, en la
tributació de l’advocat, en les bases de dades jurídiques, en el tractament informatitzat de textos,
en la resolució alternativa de conflictes, i en tots aquells altres aspectes de l’activitat professional
que no són estrictament jurídics, però que cal conèixer per poder exercir de forma responsable.
Aquest mòdul és obligatori per poder inscriure´s als mòduls de litigació.
2.-Mòdul Litigació civil: es dóna formació teòrico-pràctica en la matèria civil i que habilita per
accedir al torn general de l´ICATER.
3.-Mòdul Litigació Penal: es dóna formació teòrico-pràctica en la matèria penal i que habilita per
accedir al torn general de l´ICATER.
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4.-Mòdul Litigació Laboral: es dóna formació teòrico-pràctica en la matèria laboral i que habilita
per accedir al torn general de l´ICATER.
5.-Mòdul Litigació Família: es dóna formació teòrico-pràctica en la matèria Família i que habilita
per accedir al torn general de l´ICATER.
Per tant, el contingut de les sessions és molt divers i comprèn, entre d’altres:
o Qüestions organitzaves de caràcter general.
o Atenció al client: com se l’ha d’atendre, qüestions que se li ha de demanar,
documentació necessària, etc.
o Criteris per a resoldre els problemes: conflictes plantejats, interès prioritari del
client, diagnosi i vies de solució de l’assumpte, factors de risc a tenir en compte,
cost, etc.
o Resolució pràctica d’assumptes: tècniques de redacció d’escrits, tant en català com
en castellà, estudi legislatiu i jurisprudencial, etc.
o Relació amb els companys, especialment amb la part adversa, deontologia
professional, etc.
o Discussió i preparació dels assumptes del Jutjat Simulat i de les simulacions, amb
especial incidència a la vessant oral del procediment.
o Seguiment de la resta de pràctiques externes de l’EPJ, i llur assessorament.
o Per a una millor eficàcia els lletrats en pràctiques treballen en grups força reduïts, i
tenen a la seva disposició tot el material informàtic i de programació que els cal.
9.- Pràctiques externes
Per tal d’assolir una formació pràctica completa, així com el coneixement directe de la realitat en la
què es desenvolupa la tasca professional de l’advocat, els lletrats en pràctiques fan estades en
diferents òrgans judicials, centres de detenció, servei d´orientació jurídica, Policia Científica,
despatxos d’advocats, centres penitenciaris ...
Amb aquestes pràctiques es pretén propiciar l’accés directe a les actuacions judicials i extrajudicials
en la mesura que això sigui possible; que el lletrat en pràctiques presenciï el desenvolupament de
diferents proves i actuacions; i que conegui l’organització i funcionament de diferents institucions.
10.-Conferències
Durant els cursos de litigació es fan conferències organitzades per la Comissió de Formació del
Col.legi d’Advocats de Terrassa. S’hi tracten temes jurídics d’especial importància i actualitat.
Aquestes conferències serveixen de contrapunt i complement a les activitats pràctiques de l’Escola,
són obertes al públic i d’assistència optativa per als lletrats inscrits als cursos de litigació.
D’aquesta manera es pretén facilitar la formació continuada de tots els advocats, tant dels més
novells com dels més veterans.
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11.-Borsa de treball
L’Escola de Pràctica Jurídica disposa d’una borsa de treball adreçada als alumnes i ex-alumnes.
12.-Avaluació i diploma d’aptitud professional
12.1.- Avaluació
Per poder entendre que el lletrat ha superat satisfactòriament el mòdul de litigació, hauran de
donar-se tots els requisits següents:
a) Que la seva avaluació continuada hagi estat satisfactòria (realització dels casos orals o escrits
plantejats pels formadors, participació en simulacions, aula oberta, etc.).
b) Que hagin assistit a un mínim del 80% de la durada total de les sessions dels mòduls.
c) Que hagin assistit a un mínim del 80% de la durada de les pràctiques externes.
d) Que hagin participat, personal i activament, en les simulacions que es fan a l’EPJ.
e) Que hagi superat la prova d´Aptitud que es realitzarà al final de cadascun dels mòduls de
litigació i quan es convoqui per l´ICATER.
Les proves consistiran:
a) En la resolució escrita de diversos supòsits deontològics, de normativa professional i de
diferents temes relacionats amb la normativa i pràctica específica del torn d’ofici i
d’assistència al detingut, i del servei d’orientació jurídica.
b) En la resolució escrita d’un o més casos pràctics referits al curs de litigació corresponent.
c) En la resolució oral d’un cas pràctic referits al curs de litigació corresponent.
12.2- Composició comissió d’avaluació
• Un membre de la junta de govern. Exercirà les funcions de president de la Comissió.
• Un Advocat designat per la Junta de govern (adscrit al torn amb un mínim de 10 anys).
• Un Professor del mòdul.
Cada membre de la Comissió d’Avaluació tindrà un vot, i valorarà cada una de les proves puntuantla de l’1 al 10. La mitjana aritmètica de totes les valoracions, sense considerar la més alta ni la més
baixa, farà la puntuació de cada prova.
Per emetre la seva valoració, qualsevol membre de la Comissió d’Avaluació podrà demanar als
aspirants els aclariments que consideri adients.
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S’obtindrà el Diploma d’Aptitud sempre que la puntuació de totes i cada una de les proves sigui
igual o superior a 5. La no superació de les proves dóna dret a tornar a presentar-s’hi sense límit de
convocatòries.
13.- Condicions de matriculació
Període d’inscripció: continuat, atesa la naturalesa circular de la formació EPJ per mòduls
Opcions de pagament
L’import total del curs es podrà satisfer en un sol pagament o bé mitjançant pagaments fraccionats.
Els drets d’inscripció inclouen la corresponent assegurança d’accidents, les fotocòpies per als
lletrats en pràctiques, però no el cost dels desplaçaments per a fer les diferents pràctiques.
L’anul·lació d’una preinscripció o d’una matrícula amb anterioritat a l’inici del curs comportarà
únicament la devolució del 50 % de l’import satisfet a l’EPJ.
Els qui no compleixin les condicions de pagament establertes seran donats de baixa a l’EPJ, i no
tindran dret a obtenir el certificat d’assistència ni el Diploma d’Aptitud. En cas de baixa d’un lletrat
en pràctiques un cop començat el curs, no es retornarà cap dels imports satisfets a l’EPJ.
Documentació per a la inscripció
1 fotografia actual mida carnet (pot ser digital)
Fotocòpia del DNI
Dígits del núm. de c/c
Fotocòpia del títol de Graduat/da o Llicenciat/da en Dret o document acreditatiu.
Si manca aprovar alguna assignatura o crèdit, cal certificació de l’expedient acadèmic.

Responsable de l´EPJ ANSELM RAMONEDA de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa
Sra. Mireia Labarias Cortés

R-FOR-01-01-Ed4

12

