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I.- DADES D’ IDENTIFICACIÓ 
 

Nom de l’assignatura Dret Processal II. Procés civil 
 

Caràcter Obligatòria 
 

Titulació Dret 
 

Departament Dret Administratiu i Processal 
Àrea de Dret Processal 
http://www.uv.es/dretadmproc 
 

Professora responsable Mª José Jordán Díaz-Roncero 
e-mail: maria.jose.jordan@uv.es 
Despacho: 3P06 
 
 

Tutories Dimecres de 08:00h a 09:00 h i de 12:00h a 14:00h 
 

 
II.- INTRODUCCI A L’ASSIGNATURA 
 

Amb aquesta assignatura s'adquireixen els coneixements relatius a l'ordenació jurídica de 
la solució de controvèrsies sobre drets i interessos de Dret privat, per mitjans basats en 
l'autonomia de la voluntat de les persones entre les quals existeix la controvèrsia, i, 
principalment, mitjançant la petició de tutela als òrgans jurisdiccionals. 
 
Els objectius generals d'aquesta assignatura són els següents: 
 
a) Coneixement bàsic dels mitjans no jurisdiccionals de solució de controvèrsies de Dret 
Privat. 
b) Coneixement bàsic dels procediments no jurisdiccionals mitjançant els quals els 
tribunals poden o deuen intervindre en el tràfic jurídic-privat. 
c) Coneixement de les institucions del procés civil de declaració com a instrument de tutela 
dels drets i interessos jurídic-privats lesionats o llocs en perill (classes de tutela judicial, 
parts, tribunals competents, requisits i efectes dels actes principals de les parts i del 
tribunal, diversitat de procediments). 
d) Coneixement de les institucions del procés civil d'execució, de títols jurisdiccionals i no 
jurisdiccionals de naturalesa jurídic-privada. 
e) Coneixement de la tutela judicial cautelar (mesures cautelars, procediment i relació amb 
el procés principal). 
 
Aquesta assignatura proporciona el primer grau de formació en una matèria jurídica 
imprescindible, tant per al jurista en general, perquè és una peça essencial per a 
comprendre el conjunt del sistema jurídic, com, molt especialment, per a l'exercici de 
qualsevol professió relacionada amb l'Administració de Justícia.  
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III.- TEMARI 
 

CAPÍTOL I 
INTRODUCCIÓ 

Lliçó Primera 
Introducció 
I.  El marc legal 
II.  Procés civil vs. procés penal: els principis aplicables 
III.  Sinopsi del procés civil 
IV.  Algunes notes sobre l'evolució històrica del procés civil espanyol 
 

CAPÍTOL II 
PRESSUPOSTOS PROCESSALS I OBJECTE DEL PROCÉS DE DECLARACIÓ 

 
Lliçó Segona 
La competència civil 
I.  Extensió i límits de la jurisdicció espanyola en l'ordre civil: 

1.- Criteris d'atribució 
2.- Tractament processal 

II.  La competència civil genèrica 
III.  Les qüestions prejudicials 
IV.  Els criteris d'atribució de la competència 
V.  Competència objectiva i funcional: 

1.- Especificació per a cada jutjat i tribunal:  
2.- Tractament processal 

VI.  La competència territorial: 
 1.- Furs convencionals 
 2.- Furs legals 
VII. El principi de prova 
VIII. Tractament processal: 
 1.- Control d'ofici 
 2.- La declinatòria 
IX.  El repartiment d'assumptes 
 
Lliçó Tercera 
Les parts: Capacitat 
I.  Concepte de part i de tercer 
II.  Capacitat per a ser part 
III. Capacitat processal 
IV.  Representació processal per procurador/a i assistència tècnica d'advocat o advocada 
 
Lliçó cuarta 
Les parts: Legitimació 
I.  Concepte de legitimació i interés 
II.  Tipus de legitimació 

1.- La legitimació ordinària 
2.- La legitimació extraordinària 

III.  Anàlisi de l'article 11 de la LEC sobre la legitimació per a la defensa de drets i interessos de 
consumidors i usuaris. 

IV.  Tractament processal de la legitimació. 
 
 
 
 



 3 

Lliçó Quinta 
Pluralitat de parts 
I.  Concepte 
II.  El litisconsorci 

1.- Litisconsorci voluntari 
2.- Litisconsorci necessari  
3.- Litisconsorci quasi-necessari 

III.  La intervenció 
 1.- Intervenció voluntària 
 2.- Intervenció provocada 
 3.- La intervenció provocada per interessos col·lectius i difusos. 
IV. La Successió processal 
 
Lliçó Sexta 
L'objecte del procés de declaración 
I.  L'objecte com a element essencial del procés 
II.  L'objecte del procés en la LEC 
III.  Elements identificadors de la pretensió 

1.- La petició o petitum 
2.- La causa de demanar o causa petendi 

IV.  L'acumulació d'objectes processals: 
1.- Concepte i necessitat de l'acumulació 
2.- Pressupostos i finalitat de l'acumulació 

V.  L'acumulació d'accions 
1.- Acumulació exclusivament objectiva 
2.- Acumulació objectiu-subjectiva 
3.- Acumulació ordenada: simple, alternativa, subsidiària i accessòria 

VI.  L'acumulació pendent el procés 
VII. L'acumulació de processos 

1.- Pressupostos d'admissibilitat 
2.- Procediments 

  
CAPÍTOL III 

Activitats prèvies no jurisdiccionals 
Lliçó Setena 
Activitats d'estratègia processal i activitats prèvies al procés 
I.  Activitats per a preparar l'estratègia de defensa. Noves eines d’IA. 
II.  Activitats prèvies al procés 

1.- La conciliació: 
A) Noció, voluntarietat i classes  
B) Regulació i exclusions 
C) Competència 
D) Subjectes 
E) Procediment 
F) Execució 
G) Possible acció de nul·litat 

2. Les diligències preliminars: 
A) Noció, finalitat i fonament 
B) Característiques 
C) Subjectes 
D) Diligències preliminars en concret 
E) Procediment 
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CAPITOL IV 
El judici ordinari: la primera instància 

 
Lliçó Octava 
La demanda 
I. Concepte i funcions de la demanda 
II.  Requisits de la demanda 

1.- Requisits dels subjectes 
2.- Requisits objectius 

III.  Presentació i documents que han d'acompanyar-la: 
1.- Processals 
2.- Materials 

IV.  Admissió i inadmissió de la demanda 
1.- Admissió de la demanda 
2.- Inadmissió de la demanda  

V.  Efectes de la demanda 
1.- Efecte processal essencial: litispendència 
2.- Efectes – conseqüències processals de la litispendència 
3.- Efectes materials 

 
Lliçó Novena 
Actituds del demandat enfront de la demanda 
I.  Diverses actituds del demandat enfront de la demanda 
II.  La rebel·lia: 

1.- Aclariment i concepte 
2.- Efectes 
3.- El procés en rebel·lia 

III.  Compareixença sense contestació a la demanda 
IV.  Contestació a la demanda pel demandat 

1.- Concepte 
2.- Contingut 
3.- Documents que han d'acompanyar-la 
4.- La prohibició de transformació 

V.  La reconvenció: 
1.- Concepte 
2.- Requisits 
3.- Tramitació i efectes 

 
Lliçó Dècima 
L'audiència prèvia i l'audiència probatòria (judici) 
I.  L'audiència prèvia: origen i significat en l'actual model processal: 

1.- Origen i evolució 
2.- Audiència prèvia. Eix nuclear del model processal  

II.  Notes característiques de l'Audiència Prèvia 
III.  Funcions de l'Audiència Prèvia 

1.- Funció primera: intent de conciliació o transacció 
2.- Funció segona: funció saneadora  
3.- Funció tercera: delimitadora dels termes del debat 
4.- Quarta funció: delimitadora de la prova, de l'assenyalament i preparació del judici. 

IV.  Audiència probatòria (Judici) 
 1.- Finalitat 
 2.- Compareixença i incompareixença de les parts 
 3.- Desenvolupament de l'acte de judici 
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Lliçó Onzena 
La prova. Aspectes comuns  
I.  Concepte i naturalesa 
II.  Les funcions de la prova (veritat, certesa) 
III.  Objecte de la prova: 

1.-Fets 
2.- Dret 
3.- Costum 
4.- Màximes de l'experiència 

IV.  Prova prohibida 
V.  Càrrega de la prova: 
VI.  Valoració de la prova 
VII.  Anticipació i assegurament de la prova 
VIII. El procediment probatori general 

1.- Rebuda a prova 
2.- Proposició dels mitjans concrets de prova 
3.- Admissió dels mitjans de prova 
4.- Pràctiques de la prova 

IX. Fonts i mitjans de prova 
 
Lliçó Dotzena 
Els mitjans de prova en concret (I) 
I. L'interrogatori de les parts: 

 1.- Antecedents 
 2.- Concepte 
 3.- Classes 
 4.- Les preguntes 
 5.- Procediment probatori  
 6.- Valoració 

II. La prova documental: 
 1.- Concepte 
  2.- Classes 
  3.- Procediment probatori 
 4.- Exhibició de documents 
 5.- Valoració 

 
Lliçó Tretzena 
Els mitjans de prova en concret (II) 
I.  La prova pericial: 
 1.- Concepte de prova pericial, naturalesa i admissibilitat 
 2.- Concepte de perit  
 3.- Recusació i tatxa del perit 
 4.- Deures i drets del perit 
 5.- Procediment probatori 
 6.- El cas particular de l'acarament de lletres  

7.- Valoració 
II.  La prova de reconeixement judicial: 
 1.- Concepte i admissibilitat 
 2.- Procediment probatori 
 3.- Documentació 
 4.- Valoració 
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Lliçó Catorzena 
Els mitjans de prova en concret (III) 
I.  La prova testifical:  
 1.- Concepte, naturalesa i admissibilitat 
 2.- Concepte de testimoni i diferència amb figures afins 
 3.- Idoneïtat per a ser testimoni 
 4.- Tatxes dels testimonis 
 5.- Drets i deures del testimoni 
 6.- Les preguntes 
 7.- Procediment probatori 
 8.- Valoració 
II.  Mitjans de reproducció del so o la imatge i instruments d'arxiu:  
 1.- Concepte i admissibilitat 
 2.- Procediment probatori 
 3.- Valoració 
III.  Les presumpcions com a mètode de prova: 
 1.- Concepte i naturalesa jurídica 
 2.- Classes 
 3.- Requisits i efectes 
IV.  Les diligències finals:  
 1.- Concepte i admissibilitat 
 2.- Adopció, forma i efectes 
 

CAPÍTOL V 
Crisis i terminació del procés 

 
 
Lliçó Quinzena 
Crisis processals. Desenvolupament i terminació anormal del procés 
I.  Aclariment inicial 
III.  Paralització: 

1.- Paralització de tot el procés 
2.- Paralització d'actes processals concrets 

III.  Qüestions incidentals 
 1.- Classes 
 2.- Tramitació procedimental 
IV. Terminació anormal del procés: 

1.- Terminació per motius processals: 
 a) Desistiment 
 b) Sobreseïment 
 c) Caducitat 
2.- Terminació per raons materials: 
 a) Renúncia de l'actor 
 b) Aplanament del demandat 
 c) Acord de les parts: Mediació i Transacció 

d) Satisfacció extraprocessal o manca sobrevinguda d'objecte. Supòsit especial d'enervació 
del desnonament 

 
Lliçó Setzena 
La sentència 
I.  La sentència: concepte, necessitat i classes 
II.  Estructura i Formació interna 
III.  Motivació com a element nuclear de la sentència 

1.- Què és la motivació 
2.- Els límits de la motivació 
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IV.  Les claus de la sentència, els requisits d'exhaustivitat i congruència.  
V.  Efectes de la sentència 
VI.  Intel·ligència artificial i sentència. 
  
Lliçó Dissetena 
La Cosa Jutjada 
I.  La cosa jutjada: concepte necessitat i naturalesa jurídica. 

1.- Fermesa  
2.- Invariabilitat  
3.- Resolucions susceptibles de generar efecte de cosa jutjada material. 

II.  Els efectes de la cosa jutjada en la sentència 
III.  Tractament processal de la cosa jutjada material 
IV.  Els límits i identitats de la cosa jutjada 
V.  Impugnació de la Cosa Jutjada 

 1.- El judici de revisió de sentències fermes: 
2.- L'audiència al rebel 
3.-La nul·litat d'actuacions 

 
CAPÍTOL VI 

El Judici Verbal 
 
Lliçó Dihuitena 
El judici verbal 
I.  La LEC, el judici verbal i el propòsit del legislador 
II.  Concepte, principis i naturalesa. El judici verbal com a procediment adequat. 
III.  Estructura i desenvolupament del judici verbal. 

1.- L'inici del judici, la demanda 
A) Demanda ordinària 
B) Demanda succinta 
C) Demanda en imprés normalitzat 
D) Acumulació de pretensions 
E) Demandes especials 

2.- Admissió de la demanda i contestació. La reconvenció  
3.- Petició i citació per a la vista 
4.- Actuacions prèvies a la vista 

IV.  La Vista oral 
1.- Inassistència de les parts 
2.- Desenvolupament, terminació i sentència 

 
 

CAPÍTOL VII 
Mitjans d'impugnació 

 
 
Lliçó Dinovena 
Conceptes generals 
I.  Els mitjans d'impugnació: concepte i fonament 
II.  El dret al recurs  
III.  Classes de recursos 
IV.  Pressupostos i requisits dels recursos  
V.  Efectes dels recursos 
VI.  Desistiment dels recursos 
VII.  Reposició 

1.- Concepte i Caràcters 
2.- Resolucions recurribles 
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3.- Procediment 
VIII. Recursos de revisió 
IX.  Recurs de Queixa 
 
Lliçó Vintena 
L'apel·lació 
I.  Concepte i caràcters 
II.  Tribunal competent 
III.  Legitimació. Adhesió a l'apel·lació 
IV.  Resolucions apel·lables 
V.  Efectes de l'apel·lació 
 1.- Efectes devolutiu 
 2.- Efecte suspensiu 
VI.  Procediment  
 
Lliçó Vint-i-una 
Els recursos extraordinaris 
I.  Concepte i caràcters 
II.  Règim dels recursos extraordinaris en la LEC 
III.  El recurs extraordinari per infracció processal 

1.- Concepte i caràcters 
2.- Tribunal competent 
3.- Resolucions recurribles 
4.- Motius del recurs 

IV.  El recurs de cassació  
1.- Concepte, característiques i funcions 
2.- Tribunal competent  
3.- Resolucions recurribles 
4.- Motiu del recurs. 

V.  Procediment dels recursos extraordinaris 
VI.  El recurs en interés de llei  
 
Lliçó Vint-i-dos 
Impugnació de la cosa jutjada 
I.- Suposats d'impugnació de la cosa jutjada 
II.  Rescissió de sentències fermes i audiència al rebel 
III.  Procés de revisió 
IV.  Nul·litat de les actuacions 
 
 

CAPÍTOL VIII 
El procés d'execució 

 
 
Lliçó Vint-i-tres 
Execució forçosa, conceptes generals i títol executiu 
I.  Fonament i concepte d'execució  
II.  Principis de l'execució 
III.  Subjectes de l'execució 

1.- òrgan jurisdiccional competent 
2.- El paper del LAJ 
3.- Les parts de l'execució 
4.- El tercer de l'execució 

IV.  L'objecte de l'execució: 
V.  El títol executiu 
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1.-Concepte i transcendència del títol executiu.  
2.- Classes de títols executius: 

A) Títols executius judicials o assimilats 
B) Títols executius extrajudicials 
C) Diferència entre uns i altres 
D) Títols executius estrangers 

VI.  Les costes en execució 
 
Lliçó Vint-i-quatre 
L'execució provisional 
I.  Fonament de l'execució provisional 
II.  Característiques de l'execució provisional 
III.  Resolucions provisionalment executables 
IV.  Pressupostos processals de l'execució provisional 
V.  Procediment 
VI.  L'oposició a l'execució provisional: 

1.- Oposició al conjunt de l'execució 
2.- Oposició a actes executius concrets 
3.- Substanciació i decisió sobre l'oposició 

VII. La revocació de la sentència  
VIII. Les costes en l'execució provisional 
  
 
Lliçó Vint-i-cinquena 
Procediment d'execució. Inici, demanda i oposició 
I.  La unitat de l'execució: 
II.  L'inici del procés: 

1.- Termini per a instar l'execució 
2.- La demanda executiva 

III.  El despatx de l'execució 
IV.  L'oposició a l'execució 

1.-Oposició al conjunt de l'execució: 
2.- Oposició a actuacions executives concretes 
3.- Impugnació d'infraccions legals en el curs de l'execució 
4.- Defensa jurídica de l'executat 

V.  La suspensió i el terme de l'execució 
 
Lliçó Vint-i-sis 
Procediment de constrenyiment 
I.  Introducció 
II.  Liquiditat del títol executiu: 
III.  Requeriment de pagament 
V.  L'embargament executiu:  
V.  El reembargament i l'embargament del sobrant 
VI.  Garanties de l'afecció 
VII.  La realització forçosa 
VIII. Especial referència a la subhasta judicial 
IX.  L'adjudicació forçosa 
X.  L'administració forçosa 
 
Lliçó Vint-i-set 
Execucions no dineràries 
I.  Execució específica i tutela judicial efectiva 
II.  Disposicions generals 
III.  Execució de les obligacions de donar: 
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IV.  Execució de les obligacions de fer: 
V.  Execució de les obligacions de no fer 
VI.  Execució de les obligacions a emetre una declaració de voluntat 
VII. Breu referència a la liquidació dels danys i perjudicis. 
 

CAPÍTOL IX 
El procés cautelar 

 
Lliçó Vint-i-huit  
La tutela cautelar. Elements personals i mesures cautelars 
I.  Concepte i principis 
II.  Elements personals: 

1.- Tribunal 
2.- Les parts 

III.  Les mesures cautelars: 
1.- Característiques 
2.- Naturalesa jurídica 
3.- Pressupostos 

IV. Mesures cautelars específiques 
V.  Caució substitutòria 
 
Lliçó Vint-i-nou 
Procés i procediment cautelar 
I.  La demanda cautelar 
II.  Tramitació 

1.- Amb contradicció prèvia 
2.- Amb contradicció diferida 

III.  La resolució cautelar 
IV.  Impugnació de la resolució cautelar: 

1.- Per mitjà de recurs 
2.- Oposició en els supòsits de resolució sense contradicció prèvia 
3.- L'estimació de l'oposició: responsabilitat per danys i perjudicis 

V.  Variabilitat de la mesura cautelar 
VI.  Relació de dependència entre tutela cautelar i procés principal 

1.- Tutela cautelar ante causam: Necessitat del procés principal 
2.- Suspensió del procés principal 
3.- Terminació del procés principal 
4.- Alçament de les mesures cautelars després de la sentència ferma 

 
CAPÍTOL X 

Despeses i Costes del procés 
 
Lliçó Trenta 
Costos, Despeses i costes processals  
I.  Precisions conceptuals 
II.  Costes processals 
III.  El pagament de les despeses i costes del procés 
IV.  La condemna en costes. Criteris d'imposició. 
V.  Taxació i exacció de costes. 
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CAPÍTOL XI 
Els processos especials 

 
Lliçó Trenta-una 
Processos civils privilegiats 
I.  La tutela judicial privilegiada 
II.  La determinació del procés adequat per la matèria 
III.  L'aplicació del judici ordinari 
IV.  L'aplicació del judici verbal: 

A) De manera plenària 
B) De manera sumària 

 
Lliçó Trenta-dos 
Processos civils no dispositius 
I.  Característiques principals 
II.  Els processos en matèria d'adopció de mesures de suport a les persones amb discapacitat: 
 1.- Adopció de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat  
 2.- Internament de trastornats mentals 
III. Els processos sobre filiació, paternitat i maternitat 
IV. Els processos matrimonials: 

1.- Nul·litat, separació i divorci contenciosos, i altres pretensions emparades en el Títol IV del 
Llibre I del Codi Civil 
2.- Separació o divorci de mutu acord 
3.- Mesures provisionals 
4.- Mesures definitives 

V.  Relacions familiars 
VI.  Eficàcia de resolucions eclesiàstiques 
VII. Els processos per a la tutela, acolliment o guarda dels menors, així com per a la prestació 

d'aliments. 
VIII. Els processos per a la tutela de la infància i l'adolescència i l'adopció 
IX.  Els processos sobre oposició a les resolucions i actes de la Direcció General dels Registres i del 

Notariat en matèria de Registre Civil 
X.  Especialitats en cas de tutela dels drets fonamentals en l'àmbit processal civil 
XI.  Procés per a la dissolució o suspensió d'un partit polític. 
 
Lliçó Trenta-tres 
El procés monitori 
I.  Nocions generals: 
 1.- Concepte 
 2.- Naturalesa 
 3.- Objecte i característiques 
II.  Competència i procediment adequat 
III.  Petició inicial i documents 
IV.  Admissió de la petició, requeriment de pagament i possibles conductes del demandat 
V.  L'oposició del deutor i la transformació del procediment 
VI.  La cosa jutjada. 
 
Lliçó Trenta-quatre 
El procés concursal 
I.  El procés concursal: regulació i principis 
II.  Subjectes del concurs 
III.  El procés concursal en general i la fase preconcursal 
IV.  El procés concursal ordinari: 
V.  El procés concursal abreujat 
VI.  L'incident concursal: 



 12 

1.- Objecte 
2.- Parts 
3.- Procediment 

 
Lliçó Trenta-cinc 
L'execució hipotecària. Els procediments per a la divisió judicial de patrimonis. El judici canviari 
I.  L'execució hipotecària 

1.-Opcions del creditor hipotecari 
2.-Procés especial d'execució comuna: 

II.  Els procediments per a la divisió judicial de patrimonis 
1.- Divisió judicial de l'herència 
2.- Liquidació del règim econòmic matrimonial 

III.  El judici canviari 
 

CAPÍTOL XII 
Jurisdicció voluntària 

 
Lliçó Trenta-sis 
La jurisdicció voluntària 
I.  Introducció 
II.  Disposicions generals aplicables a la jurisdicció voluntària 
III.  Característiques procedimentals d'aquests expedients de JV 
IV.  Procediment de tramitació de l'expedient 
V.  Classificació dels tipus d'expedients de JV 
 

 
IV.- METODOLOGIA 

 
Les classes teòriques es desenvoluparan a través de l'explicació dels punts 

fonamentals assenyalats en el temari abans exposat. Aquesta exposició es farà 
principalment per la professora, però amb la participació activa de l'alumnat a 
través de les preguntes i comentaris que realitzen, fruit del treball de preparació de 
les classes que han de fer, utilitzant per a això els materials bibliogràfics i legals a 
dalt apuntats i els que ells mateixos puguen buscar. 

 
Quant a les pràctiques, es podran desenvolupar de manera presencial a l'aula o 

assignar-se tasques per a la seua realització fora de classe. El desenvolupament 
adequat de les pràctiques exigeix un treball de preparació previ pels alumnes i 
pretenen servir com a instrument d'aplicació dels coneixements adquirits en les 
classes teòriques, mitjançant l'ús de la legislació i, en el seu cas, jurisprudència, 
aplicables 

. 
 

V.- AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE 
 
L'avaluació dels coneixements sobre les matèries del programa s'efectuarà: 
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1r) Mitjançant un examen final escrit tipus test sobre el programa de teoria, que s'efectuarà 
dins del període oficial d'exàmens en la data que oportunament es comunicarà. El valor de 
la part de teoria sobre la nota global de l'assignatura és del 70%.  
 
És necessari aprovar aquesta part per a poder fer mitjana amb les restants parts de 
l'assignatura. 
 
Hi ha la possibilitat de fer un examen parcial, que tindrà caràcter eliminatori, en el període 
d'exàmens oficial i en la data que oportunament es comunicarà. 

  
2n) Es realitzaran tres activitats dirigides avaluables que s'entregaran per escrit a la 
professora. Cadascuna d'elles puntuarà fins al 10% de la nota global. L'avaluació contínua 
tindrà un valor total del 30% de la nota global. L’Avaluació continua no és 
recuperable. 
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