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PROGRAMA 
 

BLOC I: ASPECTES GENERALS  
Presentació.   
Les reunions inicials amb el client. Protocol i cortesia processal.  
El client com a consumidor. Qüestions jurídiques i deontològiques.   
El full d’encàrrec.   
La estratègia processal. 
Els costos de la resolució del conflicte. ADR (classes i elecció). 
Activitats prèvies. Assegurament de prova, prova anticipada, diligències preliminars 
i mesures cautelars.  
 
BLOC II: ASPECTES SUBJECTIUS  DEL PROCÉS  
Jurisdicció i competència.   
Jurisdicció internacional.   
Competència Objectiva.   
Competència Funcional i Territorial.   
El tractament processal de la falta de jurisdicció i competència.   
Les normes de Reparto i l’especialització dels òrgans jurisdiccionals.   
LES PARTS 
Capacitat i representació.   
Legitimació.   
Pluralitat de parts. L’acumulació d’accions i el litisconsorci.   
Els tercers.    
La successió processal.   
La substitució processal.  
ASPECTES OBJETIUS  
Processos plenaris i sumaris.   
Determinació del procediment i quantia.   
ELS ACTES PROCESSALS 
Classificació.   
Requisits generals    
El temps i el acte processal.   
Actes de comunicació.  
Subsanació de defectes processals.   
La nul·litat.  
 
BLOC III: EL JUDICI ORDINARI  
AL·LEGACIONS I AUDIÈNCIA PREVIA.  
La demanda. 
Posicionaments del demandat.    
La rebel·lia.   
La compareixença i no contestació   
La contestació.   
La reconvenció   



 
 
 

L’objecte del procés i la preclusió d’al·legacions.   
L’acumulació d’accions   
L’acumulació d’actuacions  
Les qüestions prejudicials   
Litispendència i cosa jutjada   
L’audiència prèvia.   
L’audiència prèvia.   
L’audiència prèvia.   
Teoria general de la prova   
L’assegurament de la prova. L’anticipació de la prova.  
Els mitjans de prova:   
Reconeixement judicial. Exploració de persones. 
Declaració de part  
Prova testifical   
Prova pericial   
Prova documental i la prova d’informes. Requeriment documental al tercers i a les 
parts.  
Prova electrònica  
Les presumpcions    
La càrrega de la prova.   
La valoració de la prova.  
La prova internacional   
El judici i conclusions. Les diligències finals   
Pràctica prova. Tècnica interrogatori.  
La sentència   
Formes de finalització anormal del procés. 
Les costes. Criteris orientadors i taxació. Reclamació d’honoraris de lletrat i el 
procurador 
 
BLOC IV: RECURSOS I ALTRES MITJATS D’IMPUGNACIÓ DE LA SENTÈNCIA  
Judici verbal.   
Aspectes pràctics del Judici verbal.  
Judicis arrendaticis.   
Comunitat de propietaris.   
La recuperació de la possessió.   
Simulació judici verbal- Tràfic.  
Simulació judici verbal- Arrendaticis.  
 
BLOC V: MESURES CAUTELARS  
Les mesures cautelars.   
Introducció.   
Caràcters.   
Pressupostos.   
Les mesures cautelars.  
Procediment.  



 
 
 

Eficàcia.  
Alçament.  
La propietat industrial. Els escrits preventius.   
La recuperació immediata de la possessió.   
Simulació mesura cautelar 
 
BLOC VI: RECURSOS 
Teoria general. El complement i l’aclariment de la sentencia.   
Recursos de reposició i revisió.   
Recurs d’apel·lació  
Aspectes pràctics del Recurs d’apel·lació 
Recurs de cassació i recurs per infracció processal   
Recurs de cassació davant el TSJC   
L’incident excepcional de nul·litat d’actuacions. L’acció de revisió   
Recurs d’empara   
Execució, aspectes generales. Execució provisional  
Execució de títols judicials i no judicials  
L’oposició a l’execució i els recursos.   
Execució de condemnes dineràries.   
Execució de condemnes no dineràries.  
Llançaments.  
Execució de títols judicials europeus.   
Reconeixement i execució de sentències estrangeres.   
Simulació d’una execució  
PROTECCIÓ DEL CRÈDIT 
El judici hipotecari.   
El judici monitori i el judici canviari.   
El judici monitori europeu.  
El procés concursal.   
El procés concursal.  
Protecció del consumidor i accions de representació. 
PROCESSOS ESPECIALS EN RELACIÓ AMB LES PERSONES 
El judici de família.   
Filiació i divisió judicial de patrimonis.   
Discapacitat.   
Processos successoris.   
 
BLOC VI: JUSTÍCIA VOLUNTÀRIA 
Jurisdicció Voluntària. Aspectes generales  
Jurisdicció voluntària. Especials.  
 


