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Litigació Civil

Codi: 42471
Crèdits: 15

Titulació Tipus Curs Semestre

4313312 Advocacia OB 1 1

Prerequisits

No hi ha requisits específics.

Objectius

El mòdul persegueix l'adquisició de les aptituds necessàries per a la preparació i la direcció d'un procés civil,
en qualsevol de les seves modalitats i tant en la posició de actor com de demandat: a) l'examen de la
competència jurisdiccional i la resta de pressupòsits processals de les accions exercides; b) la redacció dels
escrits i intervencions orals que exigeixi el procés; c) preparació de l'estratègia probatòria, i d) preparació i
resolució d'incidències que puguin aparèixer al llarg del procés.

Competències

Advocacia
Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment,
especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a lhora de defensar els drets dels
clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats
adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió,
risc o conflicte en relació amb els interessos

Resultats d´aprenentatge

Dominar les tècniques d'interrogació processal.
Dominar les tècniques de recerca de proves.
Fer negociacions dirigides a evitar el procés.
Fer negociacions dirigides a finalitzar el procés ja iniciat.
Planificar i dirigir l'estratègia adequada per defensar els interessos jurídics del client.
Plasmar aquesta estratègia en escrits i al·legacions orals al llarg del procés.
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Plasmar aquesta estratègia en escrits i al·legacions orals al llarg del procés.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

Competència judicial
Parts processals
Judici ordinari: al·legacions i audiència prèvia
Judici ordinari: acte del judici, sentència i costes processals
La prova en el procés civil
Judici verbal
Sistema de recursos en el procés civil
Execució processal civil
Mesures cautelars i procés especial
Accions en matèria de contractes i obligacions civils 1
Accions en matèria de contractes i obligacions civils 2
Accions en matèria de contractes i obligacions civils 3
Accions en matèria de drets reals 1
Accions en matèria de drets reals 2
Accions en l'àmbit del Dret de Família 1
Accions en l'àmbit del Dret de Família 2
Accions en l'àmbit del Dret de Successions
Accions en l'àmbit de los contractes mercantils
Accions en l'àmbit de les societats mercantils 1
Accions en l'àmbit de les societats mercantils 2
El concurs de creditors

Metodologia

Es tractaran teòrica i pràcticament els continguts del mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Supervisades

Casos pràctics extrets de la jurisprudència. 68 2,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Participació a classe i en les activitats programades: 60% de la nota final del mòdul.
Prova de síntesis: 40% de la nota final del mòdul. Per a la supereració del mòdul és necessari, en tot cas,
aprovar la prova de síntesis.

Activitats d´avaluació
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Avaluació continuada 60% 157 6,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Examen final (prova de síntesis) 40% 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

S'indicarà a l'aula.

Litigació Civil   2013 - 2014

3


