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I.- TEMARI-PROGRAMA 
  
 
Unitat Temàtica 1: Introducció 
La tutela jurisdiccional del Dret Privat.- El dret a la tutela judicial efectiva i el principi 
de legalitat processal.- La tutela jurisdiccional declarativa: Classes de tutela 
jurisdiccional que poden obtindre's en el procés de declaració: la tutela de condemna 
i les seues modalitats; la tutela merament declarativa; la tutela constitutiva.- La tutela 
jurisdiccional executiva.- La tutela jurisdiccional cautelar.  
 
Unitat Temàtica 2: La solució no jurisdiccional dels litigis de dret privat  
La solució no jurisdiccional dels litigis de Dret Privat.- La conciliació.- La mediació.- 
L'arbitratge. 
 
Unitat temàtica 3: Intervenció no jurisdiccional dels tribunals en el tràfic jurídic: 
la jurisdicció voluntària judicial  
Intervenció no jurisdiccional dels jutges en el tràfic jurídic privat: la jurisdicció 
voluntària.- Concepte de jurisdicció voluntària.- Règim dels actes de jurisdicció 
voluntària.- Classificació dels actes de jurisdicció voluntària.  
 

                EL PROCÉS DE DECLARACIÓ 
 
                                       - Les parts - 
  
Unitat Temàtica 4: La qualitat de part  
La qualitat de part.- El supòsit d'atribució de la qualitat de part.- L'estatut de les parts.- 
La qualitat de tercer processal.- Les posicions del Ministeri Fiscal en el procés civil.  
 
Unitat temàtica 5: Els requisits d'aptitud de les parts  
Els requisits d'aptitud de les parts.- La capacitat per a ser part: suposats d'atribució i 
tractament processal.- La capacitat d'actuació processal: suposats d'atribució i 
tractament processal.- Representació processal per procurador i assistència tècnica 
d'advocat: supòsits preceptius i facultatius; tractament processal.  
 
Unitat temàtica 6: La legitimació  
La legitimació: concepte i modalitats; la legitimació activa i les seues modalitats; la 
legitimació passiva i les seues modalitats; tractament processal de la legitimació.- 
Les Administracions públiques com a part.- La successió processal  
 
Unitat temàtica 7: La pluralitat de parts  
La pluralitat de parts.- Pluralitat de parts inicial: el litisconsorci necessari i el 
litisconsorci quasi necessari.- Intervenció de tercers: intervenció litisconsorcial, 
intervenció adhesiva simple, intervencions espontània i provocada.  
 
                  - Els tribunals i la seua competència - 
  
Unitat temàtica 8: Els Tribunals i la seua competència (I)  
El Tribunal i els seus auxiliars: potestats i actes.- Extensió i límits de la jurisdicció 
espanyola en matèria civil: suposats d'atribució; tractament processal.- La 
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competència genèrica ("jurisdicció") dels tribunals civils: suposats d'atribució; 
tractament processal; conflictes de jurisdicció i de competència  
 
Unitat temàtica 9:Els Tribunals i la seua competència (II)  
La competència objectiva: suposats d'atribució; tractament processal.- La 
competència territorial: suposats d'atribució; tractament processal.- La competència 
funcional: suposats d'atribució; tractament processal.- La declinatòria.- Qüestions de 
competència.- El repartiment d'assumptes.- Determinació de l'oficina judicial 
competent.- Abstenció i recusació dels titulars del tribunal i del personal de l'oficina 
judicial.  
 
Unitat temàtica 10: L'objecte del procés  
La pretensió com a objecte del procés.- Rellevància tècnic-jurídica de l'objecte del 
procés.- Elements delimitadors de l'objecte.- Acumulació d'objectes processals.- 
Acumulació inicial d'accions.- Acumulació pendent el procés.- Acumulació de 
processos 
 
              - La demanda, la contestació i altres al·legacions - 
  
Unitat temàtica 11: La demanda  
La demanda: concepte i classes.- Requisits de la demanda.- Càrrega 
d'acompanyament a la demanda de documents, dictàmens i altres mitjans i 
instruments.- La resolució sobre l'admissió de la demanda.- Els efectes processals 
de la demanda: la litispendència.- La prohibició transformación de la demanda.- 
conseqüències jurídic privades de la demanda. 
 
Unitat temàtica 12: La contestació a la demanda  
Crida del demandat al procés.- Conductes possibles d'aquest.- Rebel·lia.- La defensa 
del demandat: les defenses processals i les defenses de fons.- Requisits de la 
contestació a la demanda.- La reconvenció i la contestació a aquesta. 
 
 
 
                                      - La prova - 
  
Unitat temàtica 13: La prova  
La prova.- Concepte i naturalesa jurídica.- Objecte de la prova.- Fonts i mitjans de 
prova.- Procediment probatori.- Valoració de la prova.- Les presumpcions.- Càrrega 
de la prova.  
 
Unitat temàtica 14: Els mitjans de prova (I)  
Els mitjans de prova.- Interrogatori de les parts.- Prova documental.- Prova pericial.  
 
Unitat temàtica 15: Els mitjans de prova (II)  
Els mitjans de prova (continuació).- Prova de reconeixement judicial.- Prova 
testifical.- Prova d'informes.- La prova audiovisual i en suport informàtic.  
 
                                -La pràctica de la prova en el procés - 
 
Unitat temàtica 16: Judici ordinari i judici verbal 
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 El judici ordinari: Suposats d'adequació.- Desenvolupament normal del judici 
ordinari.- El judici verbal: Suposats d'adequació.- Desenvolupament normal del 
procediment.- El procés d'escassa quantia  
 
Unitat temàtica 17: Audiència prèvia, judici i vista 
L'Audiència Prèvia.- Funcions de l'Audiència Prèvia.- El judici.- La vista. 
 
 
                    - La sentència i altres maneres de terminació -  
 
Unitat temàtica 18: La terminació del procés; la sentència.  
La terminació del procés.- Al·legacions conclusives.- La sentència: concepte; 
classes; formació interna de la sentència; requisits, especialment, la congruència.- 
Aclariment, esmena i complementació de sentències. 
  
Unitat temàtica 19:Altres maneres de terminació  
La terminació del procés (continuació). - L'aplanament.- La renúncia.- La transacció.- 
El desistiment.- La caducitat de la instància.- Satisfacció extraprocessal o manca 
sobrevinguda d'objecte.- Altres maneres de terminació. 
 
 
                                         - Els recursos - 
  
Unitat temàtica 20: Els mitjans d'impugnació  
Els mitjans d'impugnació: concepte i fonament.- Classes de recursos.- El dret 
d'impugnació.- Requisits dels recursos.- Efectes dels recursos; especialment, la 
prohibició de la reformatio in peius.- El recurs de reposició.- Mitjans d'impugnació 
contra resolucions del Lletrat de l'Administració de Justícia.  
 
Unitat temàtica 21: El recurs d'apel·lació  
El recurs d'apel·lació: apel·lació i segona instància.- Tribunal competent.- Legitimació 
per a l'apel·lació.- Resolucions apel·lables.- Procediment: línies generals; el recurs 
de queixa.- Efectes de l'apel·lació.- Apel·lació inicial i apel·lació posterior.- Objecte 
del procés, al·legacions i prova en l'apel·lació i en la segona instància.- La resolució 
de l'apel·lació.  
 
Unitat temàtica 22: El recurs extraordinari per infracció processal  
El recurs extraordinari per infracció processal: règim definitiu (no vigent) i règim 
provisional (vigent).- Tribunal competent.- Resolucions recurribles.- Motius del 
recurs.- Procediment.- La sentència i els seus efectes.  
 
Unitat temàtica 23: El recurs de cassació  
El recurs de cassació: antecedents històrics i característiques generals.- Tribunal 
competent.- Resolucions recurribles en cassació.- Motiu del recurs: la partió amb el 
motiu segon del recurs extraordinari per infracció processal.- Procediment: 
interposició; admissió; oposició; vista; sentència.  
 
                            
Unitat temàtica 24: La cosa jutjada  
La "cosa jutjada" formal (fermesa) i material (cosa jutjada).- Efectes de la cosa 
jutjada.- Resolucions que produeixen cosa jutjada.- Abast i límits de la cosa jutjada.- 
Tractament processal.  
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Unitat temàtica 25: La impugnació de la cosa jutjada  
La impugnació de la cosa jutjada.- La revisió de sentències fermes.- La rescissió de 
sentències fermes en determinats suposats de rebel·lia.- Incident de nul·litat posterior 
a resolució ferma per vulneració de drets fonamentals.- Altres mitjans d'impugnació 
de la cosa jutjada.  
 
                                    - Classes de procediments - 
 
Unitat temàtica 26: La diversitat de procediments per al procés de declaració  
La diversitat de procediments per al procés de declaració.- Classes de procediments: 
comuns, especials i procediments comuns amb especialitats.- Procediments plenaris 
i sumaris.- Problemes que planteja la diversitat de procediments.- L'adequació dels 
procediments comuns: normes d'adequació; normes per a la determinació de la 
quantia; tractament processal de l'adequació del procediment.  
 
Unitat temàtica 27: Les costes processals  
Els efectes econòmics del procés.- Despeses i costes processals.- Pagament de les 
despeses i condemna en costes.- Taxació i exacció de costes. 
 
                          EL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Unitat temàtica 28: El procés d'execució (I)  
Concepte de procés d'execució.- Fonament i límits constitucionals.- Naturalesa 
jurídica.- Principis del procés d'execució.- La tutela judicial executiva i el dret a la 
mateixa (la “acció executiva”).- Els títols executius en el procés civil espanyol.  
 
 
Unitat temàtica 29: El procés d'execució (II)  
Les parts.- La legitimació de les parts.- El tribunal, l'oficina judicial i el personal 
col·laborador.- La demanda executiva.- L' interlocutòria sobre el despatx d'execució.- 
Oposició a l'execució.- Mitjans d'impugnació en l'execució; especialment, els 
recursos.- Terminació de l'execució.- Crisi del procés d'execució.  
 
Unitat temàtica 30: Execució de prestacions dineràries (I)  
Execució de prestacions dineràries: adequació del procediment i estructura d'aquest.- 
Especialitats respecte als títols executius, la demanda executiva i el despatx 
d'execució.- Embargament de béns: concepte i justificació.- Objecte de 
l'embargament: drets embargables i inembargables.- Preparació de l'embargament.- 
Embargament o afecció dels béns.- La terceria de domini.- Les garanties de 
l'embargament.  
 
Unitat temàtica 31: Execució de prestacions dineràries (II)  
Execució de prestacions dineràries (continuació). - Realització dels béns embargats.- 
El pagament a l'executant.- La terceria de millor dret.  
 
Unitat temàtica 32: Especialitats en l'execució sobre béns hipotecats o 
pignorats  
Especialitats en l'execució sobre béns hipotecats o pignorats: introducció.- Les 
possibilitats del creditor hipotecari.- La venda extrajudicial del ben hipotecat.- El 
procés ordinari d'execució.- El procés especial d'execució hipotecària.- Especialitats 
en l'execució sobre béns pignorats. 
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-Execució de prestacions no dineràries-  

 
Unitat temàtica 33: Execució de prestacions no dineràries  
Execució de prestacions d'entregar cosa moble determinada.- Execució per 
prestacions de donar cosa genèrica.- Execució per prestacions de donar cosa 
immoble.- Execució per prestacions de fer.- Execució de condemnes a emetre una 
declaració de voluntat.- Execució per prestacions de no fer.- Mesures 
d'assegurament en l'execució.  

-Execució provisional- 
 
Unitat temàtica 34: Execució provisional  
Concepte, fonament i característiques generals de l'execució provisional.- 
Resolucions provisionalment executables.- Sol·licitud d'execució provisional i 
resolució sobre aquesta.- Oposició a l'execució provisional i resolució sobre aquesta.- 
Suspensió de l'execució provisional de condemnes dineràries.- Confirmació i 
revocació de la resolució provisionalment executada.  
 

                               PROCEDIMENT CAUTELAR 
  
Unitat temàtica 35: La tutela judicial cautelar (I)  
La tutela judicial cautelar.- Caràcter instrumental de la tutela cautelar.- Naturalesa 
jurídica.- Les mesures cautelars.- Pressupostos de la concessió de les mesures 
cautelars: perill per la mora processal, aparença de bon dret i caució- Els efectes de 
les mesures cautelars.- Substitució de les mesures per caució.  
 
Unitat temàtica 36: La tutela judicial cautelar (II)  
Jurisdicció i competència.- Les parts.- El procediment per a la resolució sobre la tutela 
cautelar:- Relacions entre la tutela cautelar i el procés principal.  
 
 

                         ELS PROCESSOS ESPECIALS 
 
Unitat temàtica 37: El procés monitori comú  
La tècnica monitòria.- Àmbit d'adequació del monitori comú.- Petició de requeriment 
de pagament i requeriment.- Inactivitat del requerit i despatx d'execució.- Oposició 
del requerit i resolució en judici declaratiu que corresponga.- Especialitats del procés 
monitori en matèria de propietat horitzontal.- Particularitats en el procediment 
monitori de desnonament per falta de pagament.- El procediment monitori especial 
per a crèdits transfronterers.- Reclamació de drets i suplits pel procurador i 
d'honoraris per l'advocat (arts. 34 i 35 LECiv).  
 
Unitat temàtica 38: El procés monitori canviari  
Procés monitori canviari.- Naturalesa jurídica.- Àmbit d'adequació.- Demanda inicial, 
requeriment de pagament i embargament preventiu especial.- Inactivitat del requerit 
i despatx d'execució.- Oposició del requerit i resolució en judici verbal.  
 
Unitat temàtica 39: Processos de divisió judicial de patrimonis  
Processos de divisió judicial de patrimonis.- La divisió judicial del patrimoni 
hereditari.- La liquidació del règim econòmic matrimonial.  
 
Unitat temàtica 40: El concurs  
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El concurs: Introducció.- Subjectes: Tribunal; administració concursal, deutor; 
creditors.- Tramitació procedimental: Secció primera; secció segona; secció tercera; 
secció quarta; secció cinquena; secció sisena.- Normes processals generals i 
sistema de recursos: Procediment abreujat; representació i defensa processals; 
qüestions prejudicials; incident concursal; recursos.  
 
Unitat temàtica 41: Els processos no dispositius  
Els processos no dispositius.- Normes generals.- Processos sobre la capacitat de les 
persones.- Processos sobre paternitat i filiació.- Processos matrimonials.- Processos 
en matèria de protecció de menors.- Processos sobre pretensions de dissolució 
forçosa de partits polítics. 

 
 

II.- CRONOGRAMA DEL CURS I GRUPS DE TREBALL 
  

 
Cronograma del curs 
  
Primer quadrimestre  
 
Classes teòric-pràctiques: 
 
Setmanes 1 a 6: Temes 1 al 10.  
Setmanes 7 a 15: Temes 10 al 20. 
 
 
Pràctiques:   
 
20 de setembre: visionat mediació 
27 de setembre: cas pràctic 
4 d'octubre: redacció demanda 
18 d'octubre: contestació demanda 
 
Segon quadrimestre:   
 
Setmanes 1 a 6: Temes 21 al 31.  
Setmanes 7 a 15: Temes 32 al 42. 
 
Pràctiques:  
6 de febrer: visionat d'audiència prèvia 
13 de febrer: visionat de judici 
20 de febrer: simulació audiència prèvia 
5 de març: simulació de judici 
 
Grups de treball 
  
 Es formaran grups de 7 o 8 alumnes. A cada grup se li encomanarà la defensa d'un 
cas com a demandant o demandat. Dins de cada grup s'haurà de triar 2 advocats, un 
procurador, un o més testimonis, una part processal i un perit (pot haver-hi diversos perits o 
testimonis). Cada grup haurà de realitzar les diferents actuacions processals en els terminis 
previstos en la Llei d'Enjudiciament Civil. 
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 - Els grups hauran d'estar formats abans de l'1 d'octubre. Si algú no té grup se li 
assignarà pel professor.   
 
 - Els grups que els corresponga defensar la postura de la part actora hauran 
d'interposar la Demanda abans del 29 d'octubre. 
 
 - Totes les comunicacions entre cadascun dels grups i el professor es faran a través 
del procurador de cada grup. 
 
 

III.- AVALUACIÓ 
  

 
1. EXAMEN PARCIAL: Escrit, eliminatori (tant per a la primera convocatòria com la segona 
de l'examen final), de caràcter voluntari, dels temes 1 al 20.  
 
Aquest examen parcial i eliminatori dels referits temes fa mitjana amb l'examen final, però els 
que aproven ja no podran presentar-se a l'examen final íntegrament. L'examen serà escrit 
amb preguntes de desenvolupament. 
 
2. EXAMEN FINAL: Escrit amb preguntes de desenvolupament.  
 
 
3. AVALUACIÓ CONTÍNUA:  
 
 La valoració sobre el total de la nota final serà del 30%, sumant-se al 70% de la nota 
d'examen final teòric.  
 
 Constarà de 1 cas pràctic similar als realitzats en les classes pràctiques i el treball de 
grup. El cas pràctic conformarà el 15% de la nota global i el treball en grup l'altre 15%. 
 
 
 Per a aprovar l'assignatura serà necessari aprovar l'examen final i l'examen parcial si 
escau.  
 
 Per a optar a matrícula d'honor serà necessari haver obtingut una nota mitjana igual o 
superior a 9,5 sobre 10 i realitzar un examen oral. 
 

IV.- BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA 
  

 
La bibliografia bàsica per a l'estudi i desenvolupament de l'assignatura és la següent: 
 
- ORTELLS RAMOS, M., i uns altres, Dret Processal Civil, Aranzadi, última edició 
 
- MONTERO AROCA, J., i uns altres, Dret Jurisdiccional II, Tirant lo Blanch, última edició. 
 
 
La legislació de necessària consulta és: 
 
Constitució espanyola 
Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil 



 
9 

 

 
 
Complementàries 
 
- Webs útils: 
http://www.boe.es 
http://www.tribunalconstitucional.es 
http://curia.europa.eu 
 
-Bases de dades: 
Cendoj 
 
Bases de dades en línia del Servei de Biblioteques i documentación de la Universitat de 
València (Aranzadi, El derecho Total, Tirant online, etc.) 
 
La bibliografia específica i complementària s'anirà esmentant en classe. 
 
 

V. TUTORIES 
  

- L'horari serà el següent: Els dijous de 12´30h a 14’00h.  
 
- Les tutories presencials es realitzaran en el despatx de professors associats del departament 
de Dret processal. 
 
- Per a les tutories presencials l'estudiant demanarà hora mitjançant missatge de correu 
electrònic dirigit al professor. 
 
 
 
 
 

 
 

http://curia.europa.eu/

