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1. DADES D’ IDENTIFICACIÓ

Nom de l’ assignatura

DRET PROCESSAL II (Procés Civil)

Caràcter

Obligatori

Titulació

Grau en Dret

Curs/semestre

Grau en Dret: Anual

Departament

Dret Administratiu i Processal

Professorat

Nom Coordinador/a
ORTELLS RAMOS, MANUEL

Nom Professora:
- MarIa Carmen Colechà Sendra
e-mail: m.carmen.colecha@uv.es
Despatx: 3P06
Tutoríes Presencials:
1er Quadrimestre:
Dijous: de 10,30 a 12,30 hores;
Divendres de 11,30 a 12,30 hores.
2on Quadrimestre:
Dijous: de 10,30 a 12,30 hores;
i Dijous de 14,30 a 15,30
Tutories virtuals al correu electrònic

Dates d’ exàmens

Link dates exàmens web centre
http://www.uv.es/dret

2. PROGRAMA
(PRIMER QUADRIMESTRE)

TEMA 1.- Introducció a l´assignatura.
Interessos privats, jurisdicció i mitjans de solució no jurisdiccional de
litigis. Principis rectors del procés civil.
TEMA 2.- La solució no jurisdiccional dels litigis de Dret
privat.
La conciliació. La mediació. L´arbitratge

TEMA 3. - Intervenció no jurisdiccional dels tribunals al
tràfic jurídic privat.
L´anomenada jurisdicció voluntària

TEMA 4.- Classes de tutela judicial civil.
Tutela declarativa i les seues modalitats; tutela executiva; tutela
cautelar.
TEMA 5.- LES PARTS en el procés civil.
La qualitat de part processal. Els requisits d´aptitud de les parts:
la capacitat per a esser part; la capacitat d´actuació processal; la
capacitat de postulació. La legitimació. La pluralitat de parts al procés.
La intervenció de tercers.

TEMA 6.- Tribunals i COMPETÈNCIA.
Extensió i límits de la jurisdicció espanyola en matèria civil. La
competència genèrica o jurisdicció civil.
La competència objectiva. La competència territorial. La
competència funcional. Tractament processal de la competència.
Conflictes entre tribunals respecte de la jurisdicció, la competència
genèrica i la competència objectiva, territorial i funcional. El repartiment
d´ assumptes

TEMA 7.- L´OBJECTE del procés de declaració.
La pretensió processal com objecte del procés de declaració.
Elements que identifiquen la pretensió.
L´acumulació de pretensions processals.
TEMA 8.- La preparació del procés civil.
Les diligències preliminars.

TEMA 9.- Les al·legacions principals.
La demanda. Requisits de la demanda i classes. Càrrega
dadjuntar documents a la demanda. La resolució respecte de l´admissió
de la demanda. Els efectes de la demanda: la litispendència.
La crida del demandat per a personar-se al procés. Conductes
possibles del demandat. Rebel·lia. La contestació a la demanda: la
defensa del demandat; les defenses processals; les defenses de fons.
La reconvenció. Altres al·legacions.

TEMA 10.- La prova.
Concepte. Objecte de la prova. Fonts i mitjans de prova.
Procediment probatori. Valoració de la prova. Les presumpcions.
Càrrega de la prova. Els mitjans de prova en particular.
TEMA 11. - La sentència i altres actes de finalització del
procés.
La sentència: concepte; classes; requisits; en especial, la
congruència. Aclariment, correcció i complementació de sentencies.

Altres modes de finalització del procés: L´aplanament; la
renúncia; la transacció; el desistiment; la caducitat de la instància; la
satisfacció extra processal o la pèrdua sobrevinguda d´objecte.

(SEGON QUADRIMESTRE)

TEMA 12.- Els recursos.
Els mitjans dimpugnació: concepte, fonament i classes. Requisits
dels recursos. Efectes dels recursos; en especial, la prohibició de
reformatio in peius.
Els recursos en particular: el recurs de reposició.
Mitjans dimpugnació contra resolucions del lletrat
l´administració de justicia (recurs de reposició i recurs de revisió).

de

El recurs dapel·lació.
El recurs extraordinari per infracció processal.
El recurs de cassació.

TEMA 13.- La cosa jutjada i la seua impugnació.
La cosa jutjada formal (fermesa) i la cosa jutjada material (cosa
jutjada). Efectes de la cosa jutjada.Resolucions que produeixen cosa
jutjada. Abast i límits de la cosa jutjada.
La impugnació de la cosa jutjada: la revisió de sentències
fermes; la rescissió de sentències en determinats supòsits de
rebel·lia; incident de nul·litat posterior a resolució ferma per vulneració
de drets fonamentals.

TEMA 14.- Tipus de procediment.
Els procediments declaratius comuns; els procediments plenaris
i els sumaris. La determinació del procediment adequat. Tractament
processal. Desenvolupament normal dels procediments comuns.
Desenvolupament anormal dels procediments

TEMA 15.- Despeses i costes processals.

TEMA16. - El procés d´execució
Concepte. Fonament i límits constitucionals. Principis del procés
dexecució. El títol executiu.
Els títols executius al procés civil espanyol
Les parts al procés dexecució. El tribunal competent. La
demanda executiva. La resolució respecte del manament d´execució.
L´oposició a l´execució.

TEMA 17.- Execució dinerària.
L´embargament executiu. La realització forçosa dels bens
Embargats. El pagament a lexecutant.
L´execució hipotecària.
TEMA 18.- Execució no dinerària. Execució provisional.

TEMA 19. -Tutela cautelar.
Pressupostos per a la concessió de les mesures cautelars.
Efectes de les mesures cautelars. El procediment cautelar.

TEMA 20.- Els processos especials.
El procediment monitori comú. El procediment monitori Canviari.
Els processos de divisió de patrimonis.
El concurs.
Els processos no dispositius

3. VOLUM DE TREBALL I CRONOGRAMA
PER SETMANES
1er Quadrimestre
Setmanes 1 a 5 (inclusive):
Introducció a l'assignatura i exposició teòrica dels elements essencials
relatius a la competència, les parts i l'objecte del procés.
Setmanes 6 a 9 (inclusive) :
Exposició teòrica de l'activitat prèvia no jurisdiccional i les disposicions
comuns als processos declaratius; la demanda, actituds possibles del
demandat.
*Activitat pràctica sobre la demanda, la contestació i reconvenció.
Estudi, preparació i redacció dels corresponents escrits. La professora
concretarà aquesta activitat i indicarà als estudiants les pautes que s´han
de seguir per a la seva realització. Aquesta activitat serà avaluable.
Setmanes 10 a 14 (inclusive):
Exposició teòrica dels elements essencials relatius a l´audiència prèvia, la
prova en el procés civil i el judici.
* Activitat pràctica sobre audiència prèvia i judici en el procés civil. La
professora concretarà esta activitat i indicarà als estudiants les pautes
que s'han de seguir per a la seua realització.
- Aquesta activitat serà avaluable.
Setmana 15
Exposició teòrica de les formes de terminació del procés civil, sentència i
altres formes de terminació. i el judici verbal

2º Quadrimestre
Setmanes 1 a 4 (inclusive):
Exposició teòrica sobre els recursos i els efectes del procés. Cosa jutjada.
Tipus de procediment (repàs a l´estructura de cada procediment) i
costes.
*Activitat aplicada sobre recursos. (Setmana 4). La professora concretarà
esta activitat i indicarà als estudiants les pautes que s'han de seguir per a
la seua realització.
-Aquesta activitat serà avaluable

Setmanes 5 a 8 (inclusive) :
Exposició teòrica del procés d'execució
Setmana 9:
Exposició teòrica del procés cautelar
Setmanes 10 a 15 (inclusive). Exposició teòrica sobre els processos
especials.
*Activitat sobre processos especials. La professora concretarà esta
activitat i indicarà als estudiants les pautes que s'ha de seguir per a la seua
realització
- Aquesta activitat serà avaluable
* Aquesta programació es orientativa i s´ajustarà a les incidències i
desenvolupament de les classes.

4. AVALUACIÓ
L'avaluació serà contínua, per al que caldrà ajustar-se als següents criteris.

A) Una PROVA TEÒRICA, equivalent a un 70% del valor de
la nota final, que consistirà en un examen escrit, teorico-pràctic, TIPUS TEST
(8 punts) , amb una o dues preguntes a desenvolupar (2 punts)
-

Es obligatori superar aquesta prova (5 punts o més) al final de curs
per a fer mitja amb la nota de les activitats pràctiques.

-

En les dates que s'anunciaran oportunament, es realitzarà una
prova parcial (teoricopràctica tipus test, amb una pregunta a
desenvolupar) en el període d'exàmens del primer semestre, que
serà alliberadora (per a la primera i segona convocatòria)
1.- Examen parcial i examen final per a qui tinga aprovat el parcial:
a) 16 preguntes tipus test. Cada resposta correcta equival a 0.50
punts. Cada quatre respostes incorrectes resten una correcta
(cada incorrecta resta 0,125). Temps de realització: 45 minuts

Fórmula de correcció test:

encerts – errades
4
____________________ x 8
Nº preguntes

b) Una pregunta a desenvolupar ( 2 punts). Temps de realització 15
minuts.

2.- Examen final per al que no aprove o no es presente al parcial:
a) 32 preguntes tipus test. Cada resposta correcta equival a 0.25
punts. Cada quatre respostes incorrectes resten una correcta
(cada incorrecta resta 0,0625) Temps de realització: 60 minuts
Fórmula de correcció test: encerts – errades
4
____________________ x 8
Nº preguntes
b) Dos preguntes a desenvolupar ( 2 punts en total. 1 punt cada
pregunta). Temps de realització 30 minuts.

B) Quatre ACTIVITATS PRÀCTIQUES AVALUABLES ,
que s'assenyalen en el cronograma, computant un 5% cada una amb un
total de 20% del valor de la nota final.
Aquestes activitats es realitzaràn a classe i no seràn recuperables
excepte per circumstàncies excepcionals i justificades, prèvia
autorització de la professora.
C) ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ , amb un total de 10% del valor
de la nota final.
S´inclouràn en aquest apartat l´assistència a les classes, i la
participació tant en aquestes com en les demés activitats proposades
durant el curs (visita jutjats, conferències, recerca de sentències, etc...)

OBSERVACIONS:
1.- Per a aprovar l'assignatura serà necessari superar l'examen (5
punts o més) i a més a més tindre al menys el 75 per cent de les
pràctiques presentades I aprovades. (Encara que la suma de les dos
supere els 5 punts, de no complirse aquestes dos condicions no es
considerarà aprovada l´assignatura)
2.- L´avaluació de la part pràctica de l´ assignatua es realitzará, en
primera convocatoria mitjançant l´avaluació continua de les activitats
avaluables més l´assistència i participació (apartats b y c).
En la segona convocatòria es realitzarà un examen escrit de caràcter
pràctic (amb la legislació corresponent), per als alumnes que no hagen
aprovat la part pràctica en la primera convocatòria i també per a
aquells que es presenten directament a la segona convocatòria. El valor
d´aquest examen suposarà el 30% de la nota final de l´assignatura.
3.- Les qualificacions d´ aprovat tant de la part teòrica (nota del
parcial) com de la pràctica (avaluació contínua) aconseguides en la
primera convocatòria es guardarán, de estar aprovades, per a la segona
convocatòria.
4.- Si l´alumne no es presenta a la prova escrita final, encara que
s´haja obtés nota d´avaluació continua, la nota a resenyar en l´acta será
de no presentat.
5.- Els alumnes que no puguen assistir a classe durant el curs, o assistir
el dia de realització de les activitats práctiques hauran de comunicar-ho
per correu electrònic a la professora en el moment en que es produeixca
l´incidència que impedixca assistir a classe. I així mateix hauran d´obtenir
una resposta per escrit de la professora respecte de la possibilitat i forma
de recuperació de l´activitat si aquesta fora possible.
No s´acceptarà CAP TREBALL ni activitat FORA DELS TEMPS
PROGRAMATS sense autorització prèvia de la professora.
6.- La data de les activitats pràctiques avaluables podrà modificarse respecte del cronograma per necessitats de la programació. A l´aula
virtual s´anunciaràn aquestes possibles modificacions.
La resta d´activitats pràctiques per a assolir els coneixements teòrics
a desenvolupar durant les classes no s´avisarà prèviament a l´aula virtual.

AVALUACIÓ CONTINUA
1ª) Activitat sobre les parts, el procés i competència.
Redacció escrit de demanda, contestació a la demanda i
en el seu cas, reconvenció.

5%

2ª) Activitat sobre l´audiència prèvia i judici ordinari

5%

3ª) Activitat sobre recursos

5%

4ª) Activitat sobre processos especials

5%

5º) Asistencia i participació en classe i altres activitats
programades al llarg del curs.

10%

Total avaluació continua 30%
PROVA TEÒRICA FINAL
Es realitzarà al finalitzar el curs en la data de la convocatòria 70%
oficial.
TOTAL

100%

5. REFERENCIES
A) Bibliografia bàsica:
MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN REDONDO,
A., BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional, II, Proceso Civil, última
edició ed. Tirant lo Blanch.
- ORTELLS RAMOS, M, Prácticas de Derecho Procesal Civil. Última edició.

B) Bibliografia complementaria:
- ASENCIO MELLADO, J.M., Derecho Procesal Civil, Editorial Tirant lo
Blanch.
- CORTÉS DOMINGUEZ, V., MORENO CATENA, V., Derecho Procesal Civil,
Editorial Tirant lo Blanch.
- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I, Derecho Procesal Civil.
El proceso de declaración, Editorial CEURA.
- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. , VEGAS TORRES, J.,
Derecho Procesal Civil. Proceso de ejecución y medidas cautelares,
Editorial CEURA.
- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil. I. El proceso de
declaración. Parte General; II. Los procesos especiales, Editorial Colex.
- RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil ¿Cómo gestionar los procesos
civiles?, 2 tomos, Editorial Atelier.
- ROBLES GARZÓN, J. A., Conceptos básicos de Derecho Procesal Civil,
Editorial Tecnos.
- ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Marcial
Pons.
(Es important comprovar que les edicions contenen les successives
reformes de LEC)

C) Textos legals:
- Llei 1/2000, de 7 de gener, d’ Enjudiciament Civil actualitzada. En paper
(no base de dades) per a poder treballar amb ella per a preparar classes i
com a tex de suport per a la realització de les activitats pràctiques.
- Constitució Espanyola de 1978
- Llei Orgànica del Poder Judicial de 1985
- Legislació processal i civil complementària (Codi Civil, Llei de Jurisdicció
voluntària, etc...)

D) Altres materials:
- Bases de dades jurídiques -disponibles a través de la web de la
Biblioteca de l’ Universitat de València-:
Bases de dades:
http://www.westlaw.es
http://www.tirantonline.com
http://www.iustel.com
Webs útils:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_coop
eration_in_civil_matter
s/index_es.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm
http://www.prontuario.org/
- Normes:
Diari oficial de l’ Unió Europea:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do
BOE
http://www.boe.es
Butlletins autonòmics:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/boletines_autonomicos.php
Butlletins provincials:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/boletines_provinciales.php

- Jurisprudència:
Tribunal Constitucional:
http://www.tribunalconstitucional.es
Tribunal de Justícia de l’ Unió Europea
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pagina-principal
Tribunal Suprem
Cendoj
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
35213

- Formularis processals civils, disponibles en la Biblioteca i en algunes de
les bases de dades esmentades.

