
 
D A T A  
 

Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2011 
 
 
H O R A R I  
 

De 19.00 h a 21.00 hores 
 
 
L L O C  
 

Aula 73 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Mallorca, 283 
08037 Barcelona 
 
D U R A D A  
 

10 HORES LECTIVES 
 
 
P R E U  I N S C R I P C I Ó  
 
 
 

 

 No col·legiats a l’ICAB 250€ 
 Col·legiats a l’ICAB:  125€ 
 Socis de l’IHDC:  125€ 
 Col·legiats a l’ICAB els últims 3 anys 20€ 
 Col·legiats majors de 65 anys gratuït 

 
 
C E R T I F I C A T  
 

Es lliurarà un certificat d’assistència a aquells alumnes que 
hagin assistit a un 80% de les hores lectives. 
 
 
I N F O R M A C I Ó  I  
I N S C R I P C I O N S  
 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Comissió de Cultura 
Mallorca 283, 4a. planta  
08037 Barcelona 
Tel.: 93 601 12 35 i 93 496 18 80 (Extensions 3263-3367) 
Fax: 93 487 16 49 
http://www.icab.cat         e-mail: cultura@icab.cat 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
T R À M I T S  P E R  F O R M A L I T Z A R  
L A  I N S C R I P C I Ó  

 

1r. FER RESERVA DE PLAÇA 
Omplir la butlleta d’inscripció per internet (www.icab.cat), o 
bé la podeu enviar per correu electrònic a 
(cultura@icab.cat), per fax al número 93 487 16 49, o per 
correu ordinari a Comissió de Cultura de l’ICAB. També es 
pot portar personalment a la 4a. planta de la seu col·legial.  
 

2n. UNA VEGADA REALITZADA LA RESERVA DE PLAÇA 
ES PODRÀ FER EL PAGAMENT. 

 
3r. 

 
PAGAMENT 
 
*TERMINI: 5 dies hàbils des del moment de la reserva de plaça. 
 
*FORMES DE PAGAMENT 

 Ingrés o transferència bancària al compte: 
3189-0500-22-1662741329 de Caixa d’Advocats, 
indicant nom i cognoms de l’alumne i nom del curs. 
 

   Targeta de crèdit, presencialment a Comissió de Cultura 
(4a. planta) o telefònicament al núm. 93 496 18 80 extensió 
263 i 367. 
  
*HORARI: 
-fins el 15 de setembre de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h 
-de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 20.00 hores  
-divendres de 9.00 h a 15.00 h 
 

4t. En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 
5 dies hàbils s’anul·larà la reserva. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El Tribunal 
Europeu de Dret 
Humans: accés i 
jurisprudència  

 
 
 
 
 

Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2011 
 
 
 

 
 

 
 

 



Presentació del curs 
 
El Regne d’Espanya és part en el Conveni Europeu 
de Drets Humans i accepta la jurisdicció del 
Tribunal Europeu de Drets Humans des de 1979. 
Els lletrats espanyols, i particularment els col·legiats 
a l’ICAB, tenen per tant accés a aquest òrgan 
jurisdiccional internacional en les condicions que 
assenyala el Conveni europeu. Així mateix, la 
jurisprudència del TEDH té valor obligatori en tots 
els Estats part en el Conveni i ha de ser respectada 
i aplicada pels tribunals nacionals. 
 
Davant la constatació d’un coneixement insuficient 
pel què fa al funcionament, vies d’accés i 
jurisprudència d’aquest òrgan jurisdiccional, l’ICAB i 
l’IDHC ofereixen un curs de formació pràctica per 
als advocats i advocades col·legiats, així com per a 
tota persona interessada a conèixer amb més 
profunditat el Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 
 
27/06/11 Introducció al sistema europeu de 
protecció dels drets humans. El Consell d’Europa. 
El Conveni Europeu i els seus Protocols: drets 
protegits. El Tribunal Europeu de Drets Humans: 
organització i funcionament. 
Jaume Saura 
Institut de Drets Humans de Catalunya 
David Bondia  
Institut de Drets Humans de Catalunya 
 
 
28/06/11 L’accés al Tribunal Europeu. Competència 
del TEDH: Ratione materiae, ratione temporis, 
ratione loci, ratione personae. Condicions 
d’admissibilitat: Especial referència a l’esgotament 
dels recursos interns i al termini de sis mesos. 
Altres consideracions d’ordre pràctic. 
Jordi Bonet 
Catedràtic de Dret Internacional Públic de la 
universitat de Barcelona 
 
 

 
 
29/06/11 L’aplicació de les sentències del TEDH: el 
cas espanyol. Valor jurídic de les sentències del 
TEDH. El paper del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa en el control de l’execució de les 
sentències. Legislació i praxis a Espanya. 
Argelia Queralt 
Professora de Dret Constitucional de la Universitat 
de Barcelona 
 
 
30/06/11 Procediment davant el TEDH: Mesures 
provisionals. Inici del procediment: el formulari de 
demanda. Representació processal i assistència 
lletrada. Les llengües. L’examen de l’admissibilitat i 
del fons de la demanda. 
Guillem Cano  
Lletrat del Tribunal Europeu de Drets Humans 
 
 
01/07/11 Procediment davant el TEDH (cont.) 
L’arranjament amistós i l’arxiu de la demanda.  La 
satisfacció equitable: danys materials, danys 
morals, honoraris i despeses.  
Guillem Cano  
Lletrat del Tribunal Europeu de Drets Humans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B U T L L E T A  D ’ I N S C R I P C I Ó  
El Tribunal Europeu de Dret Humans: accés i jurisprudència  
Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2011 
 

 

Nom Alumne 
 
 

Cognoms Alumne 
 
 

Adreça               
 
 

Població                                           CP                         
 
 

Núm. Col·legiat/da                           NIF 
 
 

Tel.:                                                 Fax 
 
 

E-mail 
 
Titular factura 
 
CIF 
 
Adreça               
 
 

Població                                           CP                        
 
Signatura i data 
 
 
 
 
ANUL·LACIONS 
Una vegada iniciat el curs no és possible la devolució de l’import. El Col·legi es 
reserva el dret de modificar el programa i de suspendre el curs. 

 
• LOPD.‐ Les dades personals proporcionades per l’alumne com a conseqüència de 
la present autorització seran incorporades i tractades a un fitxer automatitzat titularitat de 
L’ICAB, inscrit en el Registre General de Dades Personals dependent de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, l’única finalitat del qual és la de gestionar correctament 
els serveis propis del departament de Formació de la Corporació. Les esmentades dades 
seran tractades conforme a la normativa de protecció de dades personals i no seran 
utilitzades per a altres finalitats. 
L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant 
l’ICAB, mitjançant escrit adreçat al Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb domicili al C/ 
Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, o mitjançant l’adreça de correu electrònic 
lopd@icab.cat  
 
• Responsabilitat MEDIAMBIENTAL.- El compromís del Departament de Formació 
de l’ICAB amb el medi ambient passa per l’adopció de les següents mesures: 
•  La substitució del paper imprès per sistemes electrònics en els serveis tant 
administratius com acadèmics. 
• Substitució del paper en el material didàctic facilitat -tant a l’Escola de Pràctica 
Jurídica, com als departaments cAmpus i cultura-, pels professors als alumnes, i la seva 
progressiva inclusió a la plana web del Departament de Formació (aula virtual) o a altres 
mitjans alternatius com per exemple USB. 
• Substitució de les guies acadèmiques en paper per CD/DVD o sistemes 
alternatius. 
El millor residu és el que no es produeix, per tant, recordem que reduint el consum de 
paper no solsamènt minvem la quantitat de residus produïts, sinó també el consum de 
matèries primeres,  així com la despesa d’aigua i energia. 
Per tant, optimitzar el consum de paper és tant important com assignar el destí més adient 
als residus quotidians que produïm.  

 
 


