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I.- INFORMACIÓ INICIAL D’IDENTIFICACIÓ
Nom de l’assignatura:
Caràcter:
Titulació:
Curs/semestre:
Departament:
Professor responsable:

Litigació i teoría de la prova
Optativa
Dret
2º/semestral
Dret Administratiu i Processal

Tutories 2ª quatrimestre

Nom del coordinador d’assignatura i professor responsable:
Prof. Dr. José Bonet Navarro
3C02 edifici departamental occidental
e-mail: jose.bonet@uv.es
Dimarts de 10 a 11 i de 12,30 a 14,30.

Link exàmens web centre:

http://www.uv.es/dret

1. PROGRAMA
Unitat Temàtica 1: Evaluació d’opcions de tutela jurídica i preparació del procés civil
Generalitats sobre litigació, litigi, creació de posicions de ventaja i alternatives per a la seua solució.
Alternatives no jurisdiccionals: La conciliació, la “derogada” reclamació administrativa prèvia, la institució
arbitral, i la mediació. Consideracions sobre les diverses opcions de tutela judicial i evaluació del seu cost:
despeses, costes i possibilitats de la seua recuperació.

Unitat Temàtica 2: Riscos per a l’efectivitat de la tutela judicial. La tutela cautelar
La tutela cautelar: règim jurídic. Elements subjectius i Procediment. Relació entre tutela cautelar i procés
principal. Règim de responsabilitat.

Unitat temàtica 3: Tècnica provatòria
Aspectes generals sobre prova. Investigació de les fonts de prova i evaluació de les possibilitats d'estimació
de la pretensió sobre la prova dels seus fonaments de fet. Obtenció d'informació prèviament al procés en
l'intervenció judicial: Les Diligències preliminars. Objecte de l'acreditació. Pronòstic sobre la càrrega de la
prova. Procediment.

Unitat Temàtica 4: Les proves en particular
Les proves en particular: Concepte, Procediment i valor provatori. Interrogatori de parts. Prova documental.
Prova pericial. Prova de reconeiximent judicial. Prova testifical. Prova d'informes. Prova a través de soports
audiovisuals i informàtics. Elaboració de raonaments presuncionals i crítica dels mateixos.

Unitat Temàtica 5: Impugnació de resolucions
L'impugnació de les resolucions. Aclaració, Subsanació i complementació de les sentències. Recursos:
reposició, apelació, recurs extraordinari per infracció processal, cassació, queixa, recursos en casos
especials i recurs en interés de llei. Impugnació com a processos autònoms.

2. VOLUMEN DE TREBALL
Classes teòriques

Hores

Durant les classes de teoria s'explicaran els conceptes més rellevants de cadascuna de les
unitats temàtiques seguint l'orde que s'indica en el cronograma del punt 5 d'este anex i en
respal en diversos materials que podran posar-se a disposició a través de l'aula virtual.
Esta exposició pot relacionar-se en casos reals de referència.
35 horas

Activitats aplicades
Les activitats apllicades podrán consistir en:
1. La resolució de casos pràctics per a els que serà necessari el maneig de texts
llegals (en particular, la LEC i la LOPJ).
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2. L'anàlisis de supòsits resolts per la jurisprudència i que són adequats per a
constatar l'aplicació de la norma processal al cas concret.
3. Distintes activitats que es plantegen en classe sobre aspectes pràctics sobre les
unitats temàtiques.
Els materials necessaris per a la realisació d'estes activitats es troben en l'apartat 4.1 referències bàsiques- d'este Anex. Per mig d'estes activitats es podran entendre
7 horas
impartides diverses unitats temàtiques que no seran objecte d'explicació per part del
professor.

Activitats complementàries y exàmens
a) Activitats complementàries:
Durant el curs acadèmic, s'informarà de possibles activitats complementàries a realisar.
Podran consistir en l'assistència a conferències i taules redones sobre temes jurídics;
seguiment de notícies jurídiques; assistència a vistes de juïns; busca, selecció i comentari
de jurisprudència; o redacció d'escrits jurídics. La seua realisació podrà ser presa en
consideració per a millorar, redonejant, la calificació obtinguda segons el sistema
d'evaluació que s'establix en este anex (màxim un punt).
b) Activitats evaluables: Realisació de dos activitats evaluables en les dates indicades en
el cronograma.
c) Examen final en primera convocatòria, que es realisarà dins de les dates oficials
d'exàmens del segon quatrimestre.
d) Examen en segona convocatòria, que es realisarà dins de les dates oficials
d'exàmens que corresponga.

Total activitats complementàriess y exàmens
TOTAL VOLUMEN DE TREBALL PRESENCIAL

3
45

3. EVALUACIÓ
EVALUACIÓ CONTÍNUA
1.
Realisació de dos activitats evaluables consistents en la contestació a un test de
15 preguntes cada u d'ells, el valor de les quals és d'1,5 punt cada test. Les respostes
incorrectes restaran, segons que les alternatives siguen tres o quatre, un terç o un quart
sobre el valor de la resposta incorrecta. El valor d'estes dos activitats serà de 3 punts en el Fins 3 punts
global de la nota.
2. Possibles activitats aplicades.
Total evaluació contínua
----Nota important. Esta puntuació solament serà atesa per a la calificació final si la puntuació
obtinguda en la prova global teòric-pràctica és, com a mínim, de 3,5 punts. Igualment, la
nota de l'evaluació contínua en la primera convocatòria es concretarà a dita convocatòria, i Fins 3 punts
no es mantindrà per a la segona.
(30 %)

PROVA GLOBAL Teòric-pràctica
Examen final, que es realisarà dins de les dates oficials d'exàmens del segon
quatrimestre:
Versarà sobre les cinc unitats.
Constarà de preguntes test.
El temps disponible màxim per a la contestació serà de 30 minuts.
En este examen no es podrà utilisar llegislació, ni cap atre material.
Cada una de les preguntes correctes tindran valor proporcional a les preguntes.
Cada resposta incorrecta restarà el tant per cent corresponent a les alternatives. Del
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Fins 7 punts

conjunt d'este examen podrà obtindre's fins a 7 punts.
Total prova global
70%
TOTAL
100%
Nota important sobre examen en segona convocatòria: En segona convocatòria
s’haurà de recuperar la nota final de conjunt, puix no es tindrà en consideració el
resultat de l'examen final ni el de les activitats evaluables realisades en primera
convocatòria. Es farà un sol examen que determinarà la nota final, sense perjuí de
que puga prendre's en consideració la realisació d'activitats complementàries durant
el curs en les mateixes condicions que en la primera convocatòria.
4. REFERÈNCIES
4.1. Referències bàsiques
•
El manual de treball en esta assignatura és BONET NAVARRO, J., Litigación i Teoría de la Prueba,
ed. Tecnos, última edicición.
•
Igualment, es podrà complementar en ORTELLS RAMOS, M., BONET NAVARRO, J., MASCARELL
NAVARRO, M.J., CÁMARA RUÍZ, J., JUAN SÁNCHEZ, R., BELLIDO PENADÉS, R., CUCARELLA
GALIANA, L., MARTÍN PASTOR, J., Derecho Proceal Civil, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, última
edició.
•
Per a les activitats pràctiques: el manual de treball conté també materials pràctics, sense perjuí de que
es puguen indicar-se durant el curs instruments per a l'obtenció de diferents materials, o de que puguen posarse a disposició a través de l'aula virtual.
•
Per a les activitats pràctiques consistents en la redacció d'escrits processals és convenient consultar
models d'eixos actes. El manual recomanat conté formularis suficients per a la seua realisació. Sense perjuí de
que puga accedir-se a través de diverses vies com, principalment, la Web de la UVEG > biblioteques >
recursos electrònics > bases de dades> Dret > Dret processal > Procés Civil Pràctic.
•
És necessari per al seguiment i preparació de l'assignatura l'us de la LLEI 1/2000, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL, en totes les seues reformes posteriors, i diferents lleis relacionades. Es pot accedir a
texts actualisats a través de la Web de la Universitat > biblioteques > recursos electrònics > bases de dades >
Dret > Llegislació.
5. CRONOGRAMA. PREVISIÓ INICIAL
SEMANA DEL QUATRIMESTRE
1
27-28 de giner
Tres hores de classe
2
3-4 de febrer
Tres hores de classe
3
10-11 de febrer
Tres hores de clase
4
17-18 de febrer
Tres hores de classe
5
24-25 de febrer
Tres hores de classe
6
2-3 de març
Tres hores de classe
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UNITATS TEMÀTIQUES
Unitat temàtica 1

ACTIVITATS

Unitat temàtica 1
Unitat temàtica 1
Unitat temàtica 2
Unitat temàtica 2
Unitat temàtica 2

Divendres 6 de març possible
activitat complementària (segons
disponibilitat)
Dimarts 10 de març. Activitat

Unitat temàtica 3
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11-12 de març
Tres hores de classe
8
16-11 de març
Sense clase
9
23-24 de març
Tres hores de classe
10
30-31 de marçl
11
6-7 d’abril
Tres hores de clase
12
13-14 d’abril
Sense clase
13
21 d’abril
Hora i mija de classe
14
27-28 d’abril
Tres de classe
15
4-5 de maig
Tres hores de clase
16
11-12 de maig
Tres hores de classe
17
18-19 de maig
Tres hores de classe

evaluable 1ª: Test

Unitat temàtica 3
Unitat temàtica 3
Unitat temàtica 4

Divendres 10 d’abril
activitat complementària
disponibilitat)

posible
(segons

Dimarts
28
evaluable

activitat

Unitat temática 4
Unitat temàtica 4

d’abril

Unitat temàtica 5
Unitat temàtica 5
Unitat temática 5

6. TUTORIES
L’horari de tutorIes serà l’indicat:

-

Dimarts de 10 a 11 i de 12,30 a 14,30.
-Les tutories presencials es realisaran en l’edifici departamental occidental, 3C02.
-Pot utilisar-se la modalitat de tutories virtuals a través del correu electrònic (jose.bonet@uv.es). Si, per
les qüestions a tractar el professor considera que esta modalitat de tutoria no és adequada,
comunicarà el dia i hora per a una tutoria presencial.
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