
 

 

 

 

 

 

 CONVOCATÒRIA CURS  HELP 

 

CURS  HELP 

TÍTOL: Criteris d’Admissibilitat de demanda davant el TEDH   

 Format : Online ( es podrà veure en diferit en plataforma especial 

Help)     

 Cost: gratuït 

 Participants: màxim 40 persones 

 Durada: 2/3 mesos 

 Càrrega lectiva: de 2 a 3 hores setmanals 

 Idioma: castellà  

 Dirigit exclusivament a Advocades i Advocats 

 Selecció : La realitzarà el Col.legi d’Advocats de Mataró entre les 

advocades i advocats inscrits dels diferents Col.legis de l’Advocacia de Ca-

talunya.    

 Tutors HELP autoritzats: Tais Deus Ramos i Juan Ignacio   

 Vaquerizas Pulido 

 Certificat final d’assistència emès pel Consell d’Europa   



 

 

Agenda:  

 Data de llançament i inici: 15 de Març de 2021  

 Presentació  institucional: Presidenta CGAE, Degana ICAMAT 

 i coordinadora HELP PROJECT Consell d´Europa  

 Ponència addicional: Representant  TEHD Sra. Ana María   

 Mengual 

 Explicació del curs  

 Explicació del programa i la plataforma HELP. 

 DATA LÍMIT  DE RECEPCIÓ  DE CANDIDATURES:  1 de MARÇ de 2021 

  

Requisits: 

 Criteris de Valoració de sol·licituds pel cas que les peticions excedei-

xin de les 40 places previstes:        

 - col·legiació a l’ICA MATARÓ (40%) 

 - col·legiació com a exercent (30%) 

 - Interès i/o experiència professional en Drets Humans (30%) 

 La candidatura ha de constar de:  

  - Currículum Vitae 

  - Carta d’Adequació  de la Candidatura 

  - Col.legi  de l’Advocacia en el qual es troba inscrit/a i   

 número de col.legiat/da (acreditació)    

  - Correu electrònic de contacte. 

  - Telèfon de contacte. 

  - Adreça postal en la que vulgui rebre el certificat 

 



 

 

 Recepció de candidatures: 

  - Les candidatures hauran de remetre’s  al correu:   

  secretaria@icamat.org 

  - En el mail haurà d’indicar-se l’assumpte:    

  HELP, COGNOM 1 COGNOM 2 Nom. 

 

 

INTRODUCCIÓ i  DESCRIPCIÓ  DEL CURS  

El present curs té com a objectiu familiaritzar als/les participants amb el 
Tribunal Europeu de Drets Humans i, en especial, amb els requisits perquè 
una demanda interposada davant d’aquell tingui possibilitats de ser 
admesa – és dir, els requisits d’admissibilitat-.  

Els tutors d’aquest curs HELP, acompanyaran als/les alumnes en 
l’aprenentatge de les qüestions essencials relatives als requisits 
d’admissibilitat, resolent dubtes i plantejant qüestions d’actualitat en els 
fòrums del curs.  

El curs consta d’11 mòduls amb contingut interactiu, lectures i vídeos ex-
plicatius. Es preveu realitzar dos mòduls per setmana. Al final de cada lliçó 
hi haurà una prova tipus test autoavaluativa de repàs dels coneixements 
adquirits. Una vegada finalitzats els mòduls, es realitzarà una avaluació 
final de tipus pràctic sobre els coneixements adquirits. L’objectiu 
d’aquesta avaluació és no solament comprovar que l’alumne ha adquirit 
els coneixements necessaris durant el curs, sinó també identificar aquells 
dubtes que puguin haver sorgit al final del curs.  

Amb una dedicació aproximada, per part de l’alumne, de 2 a 3 hores set-
manals, per a un millor aprofundiment en la matèria, ha de tenir-se en 
compte també el temps que pugui dedicar a lectures addicionals i a inter-
vencions en els fòrums de debat que sorgiran a partir de l’estudi dels dife-
rents criteris d’admissibilitat. El contingut de cada mòdul serà revelat amb 
periodicitat setmanals.  
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Índex:  

1.-El Tribunal Europeu  de Drets Humans 

2.- Introducció : l’admissibilitat  d’una  demanda 

3.- Requisits formals de la demanda (art. 47 del Reglament) - 1 

4.- Requisits formals de la demanda (art. 47 del Reglament) - 2 

5.- Admissibilitat (1): demandes anònimes, abusives o idèntiques 

6.-Admissibilitat (2): termini per a  interposar demanda, no esgotament, 

inexistència de perjudici important 

7.- Admissibilitat: ratione temporis, ratione loci 

8.-Admisibilitat: ratione personae, ratione materiae 

9.-Admisibilitat: demanda manifestament mal fonamentada 

10.- Presentació  de demanda i procediment: qüestions pràctiques  relle-

vants 

 11.-Mesures cautelars  

12.- Avaluació final 

 

DATA LÍMIT  DE RECEPCIÓ  DE CANDIDATURES:  1 de MARÇ de 2021 

 

 

 


