
24771 - INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 
 
 
1. Dret i procés 
 a) El sistema processal en l'Estat de Dret. 

b) El Dret Processal: concepte i problemes fonamentals. 
 
2. El sistema de fonts del Dret Processal 

a) El problema de les fonts del Dret Processal. 
b) La Constitució. 
c) Els Tractats internacionals. 
d) Les lleis processals. 
e) La legislació processal orgànica. 
f) Altres fonts del Dret Processal. 
g) L'aplicació de les normes processals. 

 
3. El procés 

a) El processus iudicii. 
b) El procediment. 
c) El factor temps en el procés. 

 
4. El procés tipus 

a) Estructura general del procés. 
b) El procés civil. 
c) El procés penal. 
d) El procés laboral. 
e) El procés administratiu. 

 
5. Les garanties constitucionals del procés  

a) Principis i garanties constitucionals. 
b) La formulació de les garanties constitucionals del procés. 
c) Tutela de les garanties constitucionals del procés. 

 
6. L'acció 

a) L'acció com a expressió de l'activitat processal de les parts. 
b) La disciplina processal de la part. 

 
7. La jurisdicció 
 

a) La jurisdicció com a expressió de l'activitat processal del jutge. 
b) El poder judicial. 



c) Exclusivitat de l'exercici de la funció jurisdiccional. 
d) La unitat de la jurisdicció. 
e) Independència del Poder Judicial. 
f) Autogovern del Poder Judicial. 
 

8. El judici jurisdiccional 
a) Procés i judici jurisdiccional. 
b) La cosa jutjada. 

 
9. Els actes processals 

a) Concepte. 
b) Règim general dels actes processals. 
c) Classificació dels actes processals. 

 
10. Els òrgans jurisdiccionals 

a) Criteris d'organització dels Tribunals de Justícia. 
b) Competència dels diversos òrgans jurisdiccionals. 
c) Govern intern i funcionament dels òrgans jurisdiccionals. 
d) Els conflictes jurisdiccionals. 

 
11. El personal al servei de l'administració de justícia 

a) El personal jurisdiccional. 
b) El Ministeri Fiscal. 
c) Els Advocats de l'Estat. 
d) Els Advocats i Procuradors. 
e) El personal auxiliar de l'administració de justícia. 
f)  La legitimació de l'òrgan jurisdiccional: abstenció i recusació. 
g) La responsabilitat patrimonial de l'Estat pel funcionament de  
     l'administració de justícia. 
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