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II.- INTRODUCCIO A LA ASSIGNATURA
L’assignatura «Introducció al Dret Processal » és la primera matèria que sobre la ciència
processal caldrà que s’estudie per obtindré el títol de graduat en Dret. Les altres dos són el «
Dret Processal II », relativa al procés civil, i el « Dret Processal III », relativa al procés penal.
El seu desenvolupament cal que siga successiu, en qualsevol cas, a l’estudi en el primer cicle del
Dret Constitucional, de les Institucions de Dret Comunitari, del Dret Internacional Públic i del
Dret Penal (Part General), així com dels elements essencials del Dret Civil. A la vegada, convé
que hagen adquirit o estiguin adquirint els coneixements sobre el Dret Administratiu (Part
General) i la Teoria de les Obligacions i els Contractes.
Mitjançant aquesta assignatura l’estudiant s’introdueix en un altra comprensió del Dret, aquella
relativa a la realització jurisdiccional de l’ordenament jurídic i de la utilitat del Dret processal
com a rama científica autònoma.
Aquesta assignatura, junt amb les altres dos assignatures obligatòries de Dret Processal,
contribueixen altament a la formació dels principals perfils professionals del grau en Dret. Es
tracten de matèries que cal que dominen en bona mesura aquelles persones que en un futur
volen actuar professionalment davant dels Tribunals de Justícia (Jutges, Fiscals, Advocats,
Procuradors, Secretaris judicials…). Però simultàniament aquesta matèria introductòria aporta
conceptes essencials igualment importants en altres contextos professionals (polítics i gestors
públics, principalment). Al marge de consideracions estrictament professionals, aquesta es una
matèria que contribueix notablement a la formació democràtica, cívica i crítica dels estudiants.
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III.- OBJECTIUS GENERALS
L’objectiu general de la assignatura de Dret Processal I es la introducció al estudiant en la
realització jurisdiccional del ordenament jurídic i que esta serveixi com a base per al posterior
estudi de les assignatures de Dret Processal II (Civil) i Dret Processal III (Penal).
En concret, els objectius que s’han de aconseguir son:

a) Presentar els conceptes bàsics que, en la ciència jurídica actual, integren i delimiten
la matèria coneguda com Dret Processal, que es refereix a l’ordenació jurídica de la
realització jurisdiccional del Dret.

b) Fer patents els postulats i condicionaments constitucionals del Dret Processal.
c) Oferir una visió de conjunt de l’organització judicial, més que aprofundint només en
l’organització judicial ordinària. S’estudia l’estatut del personal jurisdiccional (també
el del demés personal que l’auxilia i que col·labora amb ell), l’estructura dels jutjats
i els tribunals ordinaris i els òrgans i funcions de govern i administració de
l’organització judicial ordinària, destacadament el Consell General del Poder
Judicial.

d) Presentar, junt amb els conceptes bàsics dels actes processals, algunes de les
normes que son comunes a determinades classes d’eixos actes processals, bé es
realitzen en un procés civil o en un penal o bé d’altra classe, així com els problemes
especials de les fonts d’aquesta part de l’ordenament jurídic.

IV.- CONTINGUTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció
Poder Judicial
Organització administrativa de los òrgans judicials
Jurisdicció y competència
Acció y tutela judicial
Procés judicial
Actes processals
Dret jurisdiccional

V.- DESTRESES A ADQUIRIR
En especial, s’hauran de aconseguir les següents:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Explicar el fenomen del procés.
Identificar i analitzar els principis constitucionals sobre el Poder Judicial, la seua
organització i el seu exercici.
Determinar els tribunals amb jurisdicció en Espanya i la seua competència.
Identificar les professions que intervenen en la Administració de Justícia i les seus
funcions.
Identificar i saber configurar els drets fonamentals de naturalesa processal.
Identificar i analitzar els principis processals i la seua incidència en les diferents classes
de procés.
Identificar i distingir els actes processals, els seus autors i la seua eficàcia.
Conèixer les principals lleis processals.

VI.- HABILITATS SOCIALS
•
•
•
•

Desenvolupar una empatia davant els problemes socials que poden ser solucionats pel
Dret.
Estructurar un discurs de forma argumentativa i ser capaç de exposar-lo oralment en
públic.
Millorar la capacitat de debatre públicament.
Elaborar propostes de resolució concretes als problemes jurídics.

VII.- TEMARI
Tema 1.- La evolució científica
I. Dels conflictes d’interessos als conflictes jurídics i les seues solucions II. La pràctica forense. III.
El procedimentalisme. IV. El dret processal. V. El dret jurisdiccional
Tema 2.- Mitjos de solució de conflictes jurídics
I. La solució de conflictes en un sistema de justícia democràtic II. Institucions jurídiques per a la
solució de conflictes distintes al poder judicial. III. La mediació.
Tema 3.- La noció de jurisdicció i els òrgans que la posseeixen
I. La potestat en general i la potestat jurisdiccional o jurisdicció. II. Àmbit d’actuació de la
jurisdicció. III. Doble significació constitucional del poder judicial. IV. Enumeració dels tribunals
especials constitucionals. V. Els tribunals supranacionals.
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Tema 4.- Els principis polítics del Poder Judicial
I. Enumeració. II. Unitat. III. Poder judicial i CCAA. IV. Exclusivitat. V. Jutge legal o predeterminat.
Tema 5.- El personal jurisdiccional
I. Els jutges i magistrats. II. L’estatut del personal jurisdiccional. III. Imparcialitat. IV.
Independència i submissió a la llei. V. Inamobilitat. VI. Responsabilitat.
Tema 6.- La funció jurisdiccional
I. La unitat d’eixa funció. II. La garantia dels drets dels particulars. III. Noció de pretensió i
resistència. IV. Irrevocabilitat en la garantia dels drets. V. Actuació amb desinterès objectiu. VI.
La realització jurisdiccional del dret. VII. Els conflictes de jurisdicció.
Tema 7.- El govern del Poder Judicial
I. La aspiració del govern autònom. II. El Consell General del Poder Judicial. III. El pseudogovern
autònom mínim. IV. Sales de govern. V. Els presidents dels tribunals i de les audiències. VI. Els
presidents de Sales de justícia VII. Els jutges. VIII. Els jutges decans i les juntes de jutges. IX. La
inspecció de tribunals.
Tema 8.- La organització dels Jutjats i Tribunals
I. Criteris de la organització judicial. II. Òrgans unipersonals. III. Òrgans col·legiats. IV. La
constitució dels jutjats, sales i seccions. V. L’oficina judicial.
Tema 9.- El personal auxiliar i el col·laborador
I. El personal no jurisdiccional. II. El personal auxiliar. III. El personal col·laborador. IV. La defensa
i la representació tècniques.
Tema 10.- Extensió i límits de la jurisdicció i competència
I. La competència: concepte. II. Extensió i límits de la jurisdicció. III. La competència genèrica o
per ordes. IV. Els conflictes de competència. V. Els criteris d’atribució de la competència. VI. Les
qüestions de competència. VII. El repartiment de negocis.
Tema 11.- Acció i tutela judicial
I. Drets de les persones. II. El punt de partida. III. La acció com a dret a la tutela jurisdiccional
concreta. IV. La acció com a dret a la tutela jurisdiccional abstracta. V. El dret fonamental a
obtenir una tutela judicial efectiva. VI. La assistència jurídica gratuïta.

Tema 12.- El procés. Naturalesa i classes de processos
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I. Naturalesa i estructura del procés. II. Caràcters instrumental, artificial i tècnic del procés. III. El
procés no te naturalesa jurídica. IV. La raó de ser del procés. V. Procés, procediment i judici
(enjudiciament). VI. Classes de processos. VII. Tuteles ordinària i privilegiades.
Tema 13.- Els principis generals del procés
I. Els principis del procés. II. Principis comuns a tots els processos. III. Dualitat de posicions. IV.
Contradicció i dret de defensa. V. Igualtat de les parts.
Tema 14.- Els principis del procés civil
I. El principi d’oportunitat i el sistema econòmic. II. El principi dispositiu. III. La anomenada
«publicació» del procés. IV. Les facultats processals de direcció. V. Les facultats materials de
direcció. VI. Les regles determinants de la valoració de la prova. VII. Els processos civils no
dispositius.
Tema 15.- Els principis del procés penal
I. La garantia jurisdiccional en l’aplicació del dret penal. II. L’acomodació del procés als
imperatius de l’actuació del dret. III. Qui instrueix no pot jutjar. IV. Els principis relatius a l’acció.
V. Les regles de la prova
Tema 16.- Els principis del procediment
I. Forma i formalisme. II. Oralitat i escriptura. III. La oralitat i els seus principis conseqüència. IV.
La escriptura i els seus principis conseqüència. V. La constitucionalització de la oralitat art. 120.2
CE.
Tema 17.- Els actes processals. Conceptes generals
I. Noció d’acte processal. II. Requisits dels actes processals. III. Nul·litat i ineficàcia dels actes
processals. IV. Classificació dels actes.
Tema 18.- Actes de les parts i actes del tribunal
I. Actes de les parts. II. Les resolucions dels òrgans jurisdiccionals. III. ¿cóm s’elabora una
resolució?. IV. Resolucions del lletrat de la administració de justícia. V. Aclaració i correcció de
resolucions. VI. Els acots de comunicació. VII. Els actes de documentació.
Tema 19.- El Dret Jurisdiccional
I.El dret jurisdiccional com ciència del poder judicial. II. Fonts del dret jurisdiccional. III. Costum
i usos forenses. IV. Normes jurisdiccionals i normes substantives. V. La llei processal en el temps
i en l’espai.
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VIII.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Setmanes 1 a 4
S’explicaran els temes 1 a 5 del programa.
Setmanes 5 a 8
S’explicaran els temes 6 a 9 del programa. Es realitzarà en classe una pràctica sobre organització
judicial i el seu contingut i la data de realització es comunicarà amb antelació suficient per a
facilitar la seua preparació. Esta activitat es avaluable.
Setmanes 9 a 11
S’explicaran els temes 10 a 12 del programa. Es realitzarà en classe una pràctica sobre jurisdicció
i competència, i el seu contingut i la data de realització es comunicarà amb antelació suficient
per a facilitar la seua preparació. Esta activitat es avaluable.
Setmanes 12 a 15
S’explicaran els temes 13 a 19 del programa. Es realitzarà en classe una pràctica sobre els actes
processals, i el seu contingut i la data de realització es comunicarà amb antelació suficient per a
facilitar la seua preparació. Esta activitat es avaluable.

IX.- BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
Manual:
MONTERO AROCA, J. / GOMEZ COLOMER, J.L. / BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional I Parte General, Valencia, Tirant lo Blanch, 24ª edición.
Legislació bàsica:
- Constitució espanyola
- Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial
- Llei Enjudiciament Civil
- Llei Enjudiciament Criminal
X.- METODOLOGIA
Les classes teòriques es desenvoluparan presencialment mitjançant l’explicació dels punts
fonamentals assenyalats en el temari. La dita exposició es farà principalment pel professor però
amb la participació activa dels alumnes mitjançant preguntes i cometaris, fruit del treball de
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preparació de les classes que es deu fer, utilitzant els materials bibliogràfics i legals apuntats i
els que l’alumne pugi buscar.
Pel que fa a las practiques, es realitzaran de forma presencial en l’aula. El desenvolupament
adequat de las pràctiques fa necessari un treball de preparació previ per part dels alumnes i
seran l’instrument d’aplicació dels coneixements adquirits en les classes teòriques, mitjançant
l’ús de la legislació i, en el seu cas, jurisprudència, aplicables.

XI.- AVALUACIÓ
L’avaluació dels coneixements sobre les matèries del programa se efectuarà:
1º) Mitjançant un examen sobre els coneixements teòrics, que se efectuarà en la data
oficial. L’examen serà escrit, amb preguntes curtes i/o tipus test. El valor del examen de teoria
sobre la nota global de la assignatura es del 70%.
2º) Mitjançant l’avaluació de les tres pràctiques avaluables, que computaran un 30%
sobre la nota final. Eixa avaluació es conformarà per las intervencions en classe i la entrega dels
casos pràctics.
No obstant, per a que la nota de pràctiques computi a efectes de la nota final es requisit
imprescindible haver superat l’examen teòric.
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