
DRET PROCESSAL II 
 
 

1. Els mitjans d'impugnació. Ampliació. 
 
2. Els judicis civils ordinaris i especials. Ampliació. 
 
3. Els judicis especials. 
a) Judicis sobre l'estat civil de les persones. 

b) Judici monitori. 

c)  Judici canviari. 

 

4.  Les mesures cautelars. 
a) Teoria general de les mesures cautelars . 

b) Mesures cautelars i procediment. 

 

5.  L'activitat executiva. 
a) L'execució. 

b) L'execució de sentències. 

c) L’execució dinerària 

d) L'embargament. 

e) El procediment de constrenyiment. 

f) L’execució no dinerària 

g) L’execució de títols executius no judicials. 

h) L’execució hipotecària. 

 

6. Els judicis concursals. 
a) Concepte i tipus de judicis concursals. 

b) Judicis de divisió de patrimonis de la LEC 2000 

 

7. L'arbitratge. 
 
8. La jurisdicció voluntària. 
 
9. L'activitat jurisdiccional penal. 
a) La jurisdicció penal. 

b) La competència penal. 

 

10. L'activitat de les parts en el procés penal. 
 
 



11. Estructura i funció del procés penal. Ampliació 
 
12. La instrucció. 
a) Incoació del procés penal. 

b) Les diligències d'instrucció. 

c) La inspecció ocular. 

d) El cos del delicte. 

e) La identificació de l'imputat. 

f)  Les declaracions de l'imputat i dels testimonis. 

g) Els informes pericials. 

h) Entrada i escorcoll en lloc tancat, registre de llibres i papers, control de les comunicacions 

privades. 

i) L'acte de processament. 

j) Conclusió del sumari. 

k) El sobreseïment. 

 
13. Les mesures cautelars en el procés penal. 
a) Mesures cautelars personals. 

b) Mesures de contingut patrimonial. 

 

14. El judici oral. 
a) Els escrits de qualificació provisional. 

b) Els articles de previ pronunciament. 

c) La prova en el judici oral. 

d) La celebració del judici oral. 

 

15. Conclusió del procés penal. 
a) La sentència penal. 

b) La prejudicialitat. 

c) La cosa jutjada penal. 

 

16. Els mitjans d'impugnació. 
a) Els recursos ordinaris en el procés penal. 

b) El recurs de cassació penal. 

c) La revisió penal. 

 

17. Judicis penals ordinaris i especials. 
a) El judici ordinari per delictes. 

b) El procediment penal abreujat. 

c) El procediment per a l´enjudiciament ràpid de determinats delictes 

c) El judici pel tribunal del jurat. 



d) El judici de faltes. 

d) Els judicis penals especials. 

 

18. L'execució penal. 
a) Concepte. 

b) Règim jurídic de l'execució de sentències. 

c) L'execució civil en el procés penal. 

 

19. Els efectes econòmics del procés penal. 
a) Resolució sobre el pagament de les costes. 

b) La taxació i exacció de les costes. 

c) Els beneficis de justícia gratuïta. 

 

20. El procés laboral. 
 
21. El procés administratiu. 
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