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I. DADES D’IDENTIFICACIÓ. 

 

Nom de l’assignatura: Dret processal I (introducció). 

Caràcter: Obligatori. 

Titulació: Grau de dret. 

Curs: Segon. 

Departament: Dret Administratiu i Processal. 

Àrea de Dret Processal. 

http://www.uv.es/dretadmproc 

 

Professores responsables: Elisa Simó Soler 

Elena de Luis García 

 

 

II. INTRODUCCIÓ A L’ASSIGNATURA. 

 

L’assignatura Introducció al dret procesal és la primera matèria sobre la ciència processal que han 

de cursar els estudiants per obtenir el títol de graduat en dret. Les altres dues són Dret processal II, 

relativa al procés civil, i Dret processal III, relativa al procés penal. 

Amb aquesta assignatura els estudiants s’introdueixen en una altra comprensió del dret, la relativa a 

la realització jurisdiccional de l’ordenament jurídic i la utilitat del dret processal com a branca 

científica autònoma. 

Aquesta assignatura, juntament amb les altres dues obligatòries de dret processal, contribueixen en 

gran mesura a la formació dels principals perfils professionals del grau de dret. Es tracta de matèries 

que han de dominar en bon grau els qui en un futur vulguen actuar professionalment en tribunals de 

justícia: jutges, fiscals, advocats, procuradors, lletrats de l’administració de justícia.... Però aquesta 

assignatura d’introducció aporta singularment conceptes essencials igualment importants en altres 

contextos professionals: el polític i el de la gestió pública principalment. Al marge de consideracions 

estrictament professionals, aquesta és una matèria que contribueix notablement a la formació 

democràtica, cívica i crítica dels estudiants. En aquest sentit, la seua impartició adoptarà la 

perspectiva de gènere amb la finalitat de promocionar en la docència els valors de la igualtat i la 

dignitat entre els homes i les dones. 

 

 

III. OBJECTIUS GENERALS. 

 

L’objectiu general de l’assignatura Dret processal I és donar una introducció a la realització 

jurisdiccional de l’ordenament jurídic com a base per al posterior estudi de les assignatures Dret 

processal II (civil) i Dret processal III (penal). 

En concret, els objectius són: 

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. 

http://www.uv.es/dretadmproc
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b) Estudiar els postulats i els condicionaments constitucionals del dret processal.  

c) Donar una visió de conjunt de l’organització judicial, encara que aprofundint en l’organització 

judicial ordinària. S’estudia l’estatut del personal jurisdiccional, l’estructura dels jutjats, els tribunals 

ordinaris i els òrgans i les funcions de govern i de l’administració de l’organització judicial ordinària, 

amb especial referència a la composició i la presència de dones en ells. 

d) Presentar algunes de les normes que són comunes a determinades classes d’actes que es realitzen 

en un procés civil o en un penal o d’una altra classe, així com els problemes especials de les fonts 

d’aquesta part de l’ordenament jurídic. 

 

 

IV.  CONTINGUTS. 

 

 Introducció 

 Poder judicial 

 Organització administrativa dels òrgans judicials 

 Jurisdicció i competència 

 Acció i tutela judicial 

 Procés judicial 

 Actes processals 

 Dret jurisdiccional 

 

 

V. DESTRESES QUE S’ADQUIREIXEN. 

 

S’hauran d’adquirir especialment les següents: 

 

 Explicar el fenomen del procés. 

 Identificar i analitzar els principis constitucionals de poder judicial, la seua organització i el seu 

exercici.  

 Determinar els tribunals amb jurisdicció a Espanya i la seua competència. 

 Identificar les professions que intervenen en l’administració de justícia i les seues 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, la seua autoria i la seua eficàcia.  

 Conèixer les principals lleis processals.  

 

 

VI. HABILITATS SOCIALS. 

 

 Desenvolupar l’empatia en relació amb els problemes socials en la solució dels quals pot contribuir 

el dret, i especialment amb els problemes dels col·lectius vulnerables, entre els quals està el de les 

dones. 

 Estructurar un discurs de forma argumentativa i ser capaç d’exposar-lo oralment en públic. 
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 Millorar la capacitat de debatre públicament. 

 Elaborar propostes de resolució concreta dels problemes jurídics. 

 

 

VII. TEMARI. 

 

Lliçó 1. L’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 

 

Lliçó 2. Mitjans 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 diferents del poder judicial. III. La mediació. 

 

Lliçó 3. La noció de jurisdicció i els òrgans que la posseeixen. 

I. La potestat en general i la potestat jurisdiccional. II. Àmbit d’actuació de la jurisdicció. III. Doble 

significació constitucional del poder judicial. IV. Enumeració dels tribunals especials constitucionals. 

V. Els tribunals supranacionals. 

 

Lliçó 4. Els principis polítics del poder judicial. 

I. Enumeració. II. Unitat. III. Poder judicial i comunitats autònomes. IV. Exclusivitat. V. Jutge legal 

o predeterminat. 

 

Lliçó 5. El personal jurisdiccional. 

I. Els jutges i els magistrats. II. L’estatut del personal jurisdiccional. III. Imparcialitat. IV. 

Independència i submissió a la llei. V. Inamobilitat. VI. Responsabilitat.  

 

Lliçó 6. La funció jurisdiccional. 

I. La unitat d’aquesta 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. 

 

Lliçó 7. El govern del poder judicial. 

I. L’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 degans i les juntes de jutges. IX. La 

inspecció de tribunals. 

 

Lliçó 8. L’organització dels jutjats i els tribunals. 

I. Criteris de l’organització judicial. II. Òrgans unipersonals. III. Òrgans col·legiats. IV. La 

constitució dels jutjats, sales i seccions. V. L’oficina judicial. 

 

Lliçó 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. 
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Lliçó 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 

ordres. IV. Els conflictes de competència. V. Els criteris d’atribució de la competència. VI. Les 

qüestions de competència. VII. El repartiment de negocis. 

 

Lliçó 11. Acció i tutela judicial. 

I. Drets de les persones. II. El punt de partida. III. L’acció com a dret a la tutela jurisdiccional concreta. 

IV. L’acció com a dret a la tutela jurisdiccional abstracta. V. El dret fonamental d’obtenir una tutela 

judicial efectiva. VI. L’assistència jurídica gratuïta. 

 

Lliçó 12. Naturalesa i classes de processos. 

I. Naturalesa i estructura del procés. II. Caràcters instrumental, artificial i tècnic del procés. III. El 

procés no té naturalesa jurídica. IV. La raó de ser del procés. V. Procés, procediment i judici 

(enjudiciament). VI. Classes de processos. VII. Tuteles ordinària i privilegiades. 

 

Lliçó 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.  

 

Lliçó 14. Els principis del procés civil. 

I. El principi d’oportunitat i el sistema econòmic. II. El principi dispositiu. III. L’anomenada 

«publicitació» 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. 

 

Lliçó 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 penal. III. Qui instrueix no pot jutjar. IV. Els principis relatius a l’acció. V. Les 

regles de la prova. 

 

Lliçó 16. Els principis del procediment. 

I. Forma i formalisme. II. Oralitat i escriptura. III. L’oralitat i els seus principis conseqüència. IV. 

L’escriptura i els seus principis conseqüència. V. La constitucionalització de l’oralitat. 

 

Lliçó 17. Conceptes generals. 

I. Noció d’acte processal. II. Requisits dels actes processals. III. Nul·litat i ineficàcia dels actes 

processals. IV. Classificació dels actes. 

 

Lliçó 18. Actes de les parts i actes del tribunal. 

I. Actes de les parts. II. Les resolucions dels òrgans jurisdiccionals. III. Com s’elabora una resolució 

judicial. IV. Resolucions del lletrat de l’administració de justícia. V. Aclariment i correcció de 

resolucions. VI. Els actes de comunicació. VII. Els actes de documentació.  
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Lliçó 19. El dret jurisdiccional. 

I. El dret jurisdiccional com a 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. 

 

 

VIII.- BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA 

 

Manual 

 

Montero Aroca, Juan, Gómez Colomer, José Luis i Barona Vilar, Silvia, Derecho jurisdiccional I - 

Parte general, València, Tirant lo Blanch, 27a ed., 2019.  

 

 

Legislació bàsica 
 

- Constitució espanyola. 

- Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 

- Llei d’enjudiciament civil. 

- Llei d’enjudiciament criminal. 

 

 

IX. METODOLOGIA. 

 

Les classes teòriques es donaran presencialment amb l’explicació dels punts fonamentals assenyalats 

en el temari que s’ha indicat. Aquesta exposició la farà principalment la professora, però amb la 

participació activa dels alumnes amb preguntes i comentaris, fruit del treball de preparació de les 

classes, per a la qual cosa s’utilitzaran els materials bibliogràfics i legals apuntats dalt i els que es 

puguen buscar. 

 

Les pràctiques es podran fer de forma presencial a l’aula o es podran assignar tasques per a fer fora 

de classe que s’aniran concretant durant el curs acadèmic. Es faran d’acord amb les instruccions de 

la professora. La realització de les activitats aplicades exigeix un treball de preparació previ dels 

estudiants. Aquestes activitats pretenen servir d’instrument d’aplicació dels coneixements adquirits 

en les classes teòriques mitjançant l’ús de la legislació, i, si escau, de la jurisprudència, aplicables. 

 

 

X. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE. 

 

Els coneixements de les matèries del programa s’avaluarà: 

 

1) Mitjançant un examen sobre els coneixements teòrics que es farà en la data oficial establerta. 

L’examen serà escrit. El valor de l’examen de teoria en la nota global de l’assignatura serà del 70%. 
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2) Per avaluació contínua, que computarà un 30% de la nota final. Aquesta avaluació serà de les 

intervencions en classe, el lliurament de casos pràctics i les activitats complementàries. 

 

- Es faran dos qüestionaris d’autoavaluació de la matèria amb eines de ludificació. El primer 

qüestionari es farà a través de la plataforma Kahoot i versarà sobre el dret de defensa en el procés 

penal; el segon exercici es farà amb l’aplicació de Plickers i versarà sobre els principis del procés. 

Aquestes activitats s’inclouen en el 30% de l’avaluació contínua. 

 

- D’acord amb l’article 6.5 del Reglament d’avaluació i qualificació de la Universitat de València 

per a títols de grau i màster, aprovat pel Consell de Govern de 30 de maig 2017, no seran 

recuperables les activitats que per la seua naturalesa no siguen susceptibles d’avaluar-se amb un 

examen que valore els resultats de l’aprenentatge del curs. 

 

- Segons l’article 15.2 del reglament, els treballs lliurats es podran sotmetre a un control de plagi. 

 

Perquè la nota de pràctiques es puga comptabilitzar per a la nota final és requisit imprescindible 

haver aprovat l’examen de teoria. 

 

 

 

XI. HORARIS. 

  

A. Classes 

Dimarts  10.30 - 12.30 h. 

Dimecres  10.30 - 11-30 h. 

 

B. Tutories 

Les tutories es faran de forma presencial (amb petició prèvia) i per correu electrònic. 

 

 

Professora: Elisa Simó Soler 

Correu-e: elisa.simo@uv.es 

Despatx: 3D01 

Horaris de tutories: dimarts de 12.30 a 14 h. 

 

 

Professora: Elena de Luis García 

Correu-e: elena.deluis@uv.es 

Despatx: 3D03 

Horari de tutories: dimarts i dimecres de 12.30 a 14 h.  

 

 

XII. AULA: N103 - aulari nord 

 

 

 


