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1. OBJECTIUS

Conèixer  les  institucions  del  procés  civil  i  llur  tractament  processal.  Estudiar  i
analitzar  l'estructura  i  les  fases  del  procés  civil  de  declaració  i  d'execució.
Reconèixer les particularitats de l'arbitratge i la jurisdicció voluntària. Aprofundir en
les tècniques i els mètodes de treball propis del dret processal. Exposar en forma
oral  i  escrita  tipus de  conflictes jurídics.  Redactar  escrits  i  resolucions judicials.
Desenvolupar  estratègies  per  a  la  resolució  de  conflictes  jurídics.  Incidir  en  la
consulta  de les  bases de  dades jurídiques  i  les pàgines webs més importants  i
completes en informació relativa a l'organització jurisdiccional i la jurisprudència.

2. CONTINGUTS 

Pressupòsits processals relatius a la jurisdicció i  a les parts.  Actes, resolucions i
recursos.  Objecte  del  procés.  Preparació  del  procés.  Primera  instància.  Crisis
processals. Segona instància. Recursos extraordinaris. Efectes del procés. Processos
declaratius  ordinaris.  Processos  especials.  Procés  d'execució.  Procés  concursal.
Arbitratge. Jurisdicció voluntària.

3. PROGRAMA

CAPÍTOL PRIMER

TEORIA GENERAL DEL PROCÉS CIVIL

SECCIÓ PRIMERA: ELS TRIBUNALS CIVILS

Lliçó  23.  Jurisdicció  i  competència  (I). –  Introducció.-  La  competència
internacional dels tribunals espanyols; tractament processal.- La jurisdicció per raó
de  la  matèria;  tractament  processal.-  La  competència  objectiva;  tractament
processal.

Lliçó  24. Jurisdicció  i  competència  (II).  – La competència territorial;  regles
atributives de competència territorial.- La declinatòria: concepte; procediment.- La
competència funcional; tractament processal.- Pluralitat d'òrgans jurisdiccionals en
el mateix territori: el repartiment dels afers.

1



SECCIÓ SEGONA: LES PARTS

Lliçó 25. Les parts.- Introducció.- Concepte de part.- Capacitat per a ser part i
capacitat  processal;  tractament  processal.-  Representació  processal  i  defensa
tècnica;  tractament  processal.-  Legitimació  de  les  parts.-  Legitimació  pròpia,
legitimació per substitució i legitimació extraordinària per a la defensa dels drets i
els interessos de consumidors i usuaris.- Tractament processal de la legitimació.

Lliçó  26.  Pluralitat  de  parts. –  Posició  de  les  parts.-  El  litisconsorci.-  El
litisconsorci voluntari i necessari; tractament processal.

Lliçó  27.  Intervenció  de tercers  en el procés  i successió  processal. – La
intervenció processal; concepte i classes.- La intervenció adhesiva litisconsorcial i
simple;  tractament  processal.-  La  intervenció  provocada;  tractament  processal.-
Intervenció de consumidors i usuaris en processos per a la protecció dels drets i
interessos col·lectius i difusos.- La successió processal.

SECCIÓ TERCERA: L'OBJECTE DEL PROCÉS

Lliçó  28.  La acció  afirmada com a objecte  del  procés. – La delimitació de
l'objecte del procés: A) Els subjectes. B) El petitum; classes d'accions en funció del
petitum:  accions  declaratives  de  condemna;  accions  merament  declaratives  i
accions constitutives. C) La raó petitòria.- Acció, pretensió i demanda.

Lliçó  29.  Conductes  possibles  del  demandat  davant  la  demanda. –  La
rebel·lia.- Les excepcions: processals i materials.- Les excepcions processals.- Les
excepcions materials; fets extintius, impeditius i enervants. 

Lliçó 30. Processos amb pluralitat d'objectes.  – Acumulació inicial d'accions:
subjectiva  i  objectiva;  tractament  processal.-  Acumulació  d'accions  per  inserció:
ampliació de la demanda; reconvenció; excepció i reconvenció; tractament processal
de la compensació i  de la  nul·litat  del  negoci  jurídic.- Acumulació de processos:
acumulació  de  processos  pendents  davant  un  mateix  tribunal;  acumulació  de
processos pendents davant de tribunals diferents; acumulació de processos singulars
a procés un universal.

SECCIÓ QUARTA: ELS ACTES, LES RESOLUCIONS I ELS RECURSOS EN EL
PROCÉS CIVIL

Lliçó 31. Actes, resolucions i recursos.- Els actes del procés civil.- Els actes de
comunicació  judicial.-  L'auxili  judicial.-  Les  resolucions  judicials.-  Els  recursos:
concepte i classes.

CAPÍTOL SEGON

EL PROCÉS DE DECLARACIÓ

SECCIÓ PRIMERA: PREPARACIÓ DEL PROCÉS

Lliçó 32. Actuacions prèvies a la iniciació del procés. – La reclamació prèvia
en via administrativa.- L'acte de conciliació.- Les diligències preliminars.

SECCIÓ SEGONA: PRIMERA INSTÀNCIA

Lliçó  33.  Demanda  i  al·legacions  inicials.  –  La  demanda.-  Admissió  de  la
demanda i trasllat de la demanda al demandat per a la contestació.- Contestació a
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la demanda.- Efectes de la pendència del procés.- Al·legacions complementàries i
aclaridores.- Fixació dels fets controvertits.

Lliçó 34. La prova. – Concepte i naturalesa de les normes sobre la prova.- Fonts i
mitjans de prova.- Objecte, necessitat i iniciativa de la prova.- Proposició, admissió i
pràctica  de  la  prova.-  Càrrega  de  la  prova.-  Valoració  de  la  prova.-  Les
presumpcions com a mètode de prova.- La prova anticipada i l'assegurament de la
prova.

Lliçó 35. Mitjans de prova. – L'interrogatori de les parts.- La prova documental.-
El dictamen de perits.- El reconeixement judicial.- L'interrogatori dels testimonis.-
Els mitjans de reproducció de la paraula, el so i la imatge.- Els instruments que
permeten arxivar, conèixer i reproduir dades rellevants per al procés.

Lliçó 36. Terminació normal del procés. – Conclusions orals i informes de les
parts.- Diligències finals.- La sentència:  concepte i  contingut;  formació interna i
motivació externa.- Exhaustivitat i  congruència de la sentència.- Sentències amb
reserva de liquidació i condemnes de futur.- La condemna a costes i la taxació de
costes.

Lliçó  37.  Terminació  anormal  del  procés. –  Renúncia.-  Desistiment.-
Assentiment.- Transacció.- Terminació del  procés per satisfacció extraprocessal o
mancança sobrevinguda d'interès legítim.- Caducitat de la instància. 

Lliçó  38.  Crisis  processals. –  Suspensió  del  procés per  acord  de  les  parts.-
Qüestions prejudicials: A) Prejudicialitat penal. B) Qüestions prejudicials no penals.
C) Prejudicialitat civil.- Qüestions prejudicials constitucionals.- Qüestions prejudicials
de dret comunitari europeu.- Qüestions incidentals; substanciació.

SECCIÓ TERCERA: SEGONA INSTÀNCIA, INFRACCIÓ PROCESSAL I CASSACIÓ

Lliçó 39. La segona instància. – Apel·lació i segona instància.- Àmbit i efectes del
recurs.-  Substanciació:  al·legacions  i  prova  en  segona  instància.-  La  sentència
d'apel·lació; congruència.- El recurs de queixa.

Lliçó  40.  El  recurs  extraordinari  per  infracció  processal  i  el  recurs  en
interès de la llei. – Els recursos extraordinaris: consideracions generals.- El recurs
extraordinari  per infracció processal:  A)  Característiques generals.  B)  Motius.  C)
Procediment.- El recurs en interès de la llei.

Lliçó 41. La cassació.  – Concepte i funcions.- Resolucions susceptibles de recurs
de  cassació.-  Obertura  de  la  cassació:  motiu.-  Competència.-  Procediment.-
Substanciació  i  decisió  dels  recursos  de  cassació  i  extraordinari  per  infracció
processal quan els litigants d'un mateix plet optin per diferent recurs extraordinari.

SECCIÓ QUARTA: EFECTES DEL PROCÉS

Lliçó 42. La cosa jutjada. – Introducció a la cosa jutjada.- Cosa jutjada formal.-
Cosa jutjada material.- Funció negativa i funció positiva de la cosa jutjada.- Límits
de la cosa jutjada.- Tractament processal de la cosa jutjada.

Lliçó 43. Mitjans de rescissió i nul·litat de sentències fermes. – L'audiència al
demandat rebel.- La revisió de sentències fermes.- La nul·litat d'actuacions.

CAPÍTOL TERCER
ELS PROCESSOS DECLARATIUS ORDINARIS
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Lliçó 44. Els processos declaratius.  – Classes de processos declaratius.- Àmbit
del judici ordinari.- Àmbit del judici verbal.- Tractament processal del procediment
adequat.

Lliçó  45.  Els  processos  ordinaris.  –  El  judici  ordinari:  al·legacions inicials; la
audiència prèvia al judici; el judici.- El judici verbal.

Lliçó 46. Especialitats dels processos declaratius ordinaris. – Especialitats del
judici  ordinari.-  Especialitats  del  judici  verbal:  processos  plenaris  i  processos
sumaris.- Especialitats en matèria de drets i interessos de consumidors i usuaris.

CAPÍTOL QUART

ELS PROCESSOS ESPECIALS

Lliçó  47.-  Processos  sobre  capacitat,  filiació,  matrimoni  i  menors.  –  Els
processos sobre la capacitat de les persones.- Els processos sobre filiació, paternitat
i maternitat.- Els processos matrimonials i de menors.- Oposició a les resolucions
administratives en matèria de protecció de menors i procediment per a determinar
la necessitat d'assentiment en l'adopció.

Lliçó  48.  La  divisió  judicial  de  patrimonis. –  La  divisió  de  l'herència.-
Procediment per a la liquidació del règim econòmic matrimonial.

Lliçó  49.  Els  processos  monitori  i  canviari.  – El  procés monitori.- El  procés
canviari. 

CAPÍTOL CINQUÈ

EL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Lliçó  50.  L'execució  processal.  –  La  funció  del  procés  d'execució.-  L'acció
executiva i el títol executiu.- Els títols executius judicials i extrajudicials.- L'objecte
de  l'execució.-  L'execució  provisional  de  resolucions  judicials.-  El  despatx  de
l'execució i l'oposició a l'execució.- L'execució pecuniària.- L'execució hipotecària.-
L'execució no pecuniària.- Les mesures cautelars.

CAPÍTOL SISÈ

EL PROCÉS CONCURSAL

Lliçó 51. El procés concursal.  – Introducció.- Declaració de concurs; efectes.-
Administració  concursal.-  Solucions  del  concurs:  fase  de  conveni  i  fase  de
liquidació.-  Qualificació  del  concurs.-  Conclusió  del  concurs.-  Procediments
concursals.- El concurs amb element d'estrangeria.

CAPÍTOL SETÈ

L'ARBITRATGE

Lliçó  52.  L'arbitratge. –  Concepte.-  Àmbit  d'aplicació.-  Classes.-  El  conveni
arbitral i els seus efectes.- Els àrbitres.- El procediment arbitral.- El laude.- El recurs
d'anul·lació.- L'execució del laude.- L'arbitratge internacional.
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CAPÍTOL VUITÈ

LA JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

Lliçó 53. La jurisdicció voluntària.- Concepte, naturalesa i contingut. – Absència
de litigi entre parts i les seves excepcions.- Sobreseïment dels expedients i els seus
efectes.- Actes en negocis civils i en negocis mercantils.- Actes regulats en la LEC.-
Referència als actes regulats en altres lleis.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Textos  legals,  resolucions  judicials,  esquemes  i  gràfics,  monografies,  articles
publicats en revistes científiques, articles d'opinió publicats en diversos mitjans de
comunicació indicats pel professorat.

Textos legals
-Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil (edició setembre 2004).
-Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
-Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.
-Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica del
Poder Judicial.

5. BIBLIOGRAFIA

-DE  LA  OLIVA  SANTOS,  DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ,  Derecho  Procesal  Civil.  El  proceso  de
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Ejecución forzosa. Procesos especiales, Madrid.
-ARMENTA DEU,  Lecciones de  Derecho  Procesal  Civil.  Proceso  de declaración,  proceso  de
ejecución y procesos especiales, Barcelona.
-TAPIA FERNÁNDEZ, LOPEZ SIMÓ, Lecciones de Derecho Procesal, I, II, Universitat de les Illes
Balears.
-MONTERO  AROCA,  GÓMEZ  COLOMER,  MONTÓN  REDONDO,  BARONA  VILAR,  Derecho
Jurisdiccional, II, Proceso Civil, València.
-ORTELLS RAMOS, Derecho Procesal Civil, Navarra.
-CORTÉS  DOMÍNGUEZ,  MORENO  CATENA,  Derecho  Procesal  Civil,  Parte  general  y  Parte
especial, Valencia
-GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Civil I. El proceso de declaración. Parte general; Derecho
Procesal Civil II. Los procesos especiales, Madrid.
-ASENCIO MELLADO, Derecho Procesal Civil, Valencia.
-GARBERÍ LLOBREGAT, Introducción al nuevo proceso civil, Valencia.

6. AVALUACIÓ

Examen  escrit  en  el  qual  s'hauran  d'acreditar  suficients  coneixements  teòrics  i
fonamentar la seva aplicació pràctica. La superació de l'examen és amb qualificació
d'aprovat: 5.0-6.9. En la qualificació final es valorarà la realització de les pràctiques,
la participació a classe, així com la puntuació obtinguda en les proves tipus test.
Durant el quadrimestre es podran dur a terme un màxim de dos proves tipus test.

Grup tarda: Els estudiants tenen la possibilitat d'acollir-se a l'avaluació continuada
que es basa en valorar les següents activitats: la realització de tots els exercicis
pràctics (en els que s'inclou la redacció d'escrits de demanda i contestació, així com
de la sentència que resol el conflicte), la defensa oral de la solució que es proposa
en cada exercici pràctic, la participació en els debats que es generin i l'assistència a
classe. La valoració màxima de les anteriors activitats serà d'un 25% sobre el global
de la qualificació final.  L'examen final  constarà de 4 preguntes, de les quals els
estudiants que hagin seguit amb èxit l'avaluació continuada solament n'hauran de
contestar 3.
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