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10048 - DRET PROCESSAL I 
 
 
 
I. DRET PROCESSAL 
 
 
1. Dret i procés 
 
 a)El concepte de Dret Processal 
 b)Formació històrica del Dret Processal 
 
2. El sistema de fonts del Dret Processal 
 
 a)El problema de les fonts del Dret Processal 
 b)La Constitució 
 c)El Dret Comunitari 
 d)Les lleis processals 
 e)La legislació processal orgànica 
 f)La doctrina científica i la jurisprudència 
 
3. El procès 
 
4. Els actes processals 
 
 a)Concepte 
 b)Règim general dels actes processals 
 c)Vicis dels actes processals 
 d)Classificació dels actes processals 
 
5. L'acció 
 
6. La jurisdicció 
 
7. El judici jurisdiccional 
 
8. Els òrgans jurisdiccionals 
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a) L'organització de la justícia segons la Llei Orgànica el Poder Judicial 

  
  a') Jutjats de Pau 
  b') Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
  c') Jutjats del Penal 
  d') Jutjats del Contenciós-administratiu 
  e') Jutjats del Social 
  f') Jutjats de Vigilància Penitenciaria 
  g') Jutjats de Menors 
  h') Audiències Provincials 
  i') Tribunals Superiors de Justícia 
  j') Audiència Nacional 
  k') Tribunal Suprem 
 b) El funcionament i govern dels Tribunals 
 c) Els conflictes jurisdiccionals 
 
9. El personal al servei de l'Administració de Justícia 
 
 a) El personal jurisdiccional 
 b) El Ministeri Fiscal 
 c) Els Lletrats de l'Estat 
 d) Els Advocats i Procuradors 
 e) El personal auxiliar de l'Administració de Justícia 
 f) Els auxiliars tècnics de l'Administració de Justícia 
 g) La legitimació de l'òrgan jurisdiccional: l'abstenció i la recusació 
 h) La responsabilitat de l'òrgan jurisdiccional 
 i) La responsabilitat patrimonial de l'Estat pel funcionament de l'Administració 
  de Justícia 
 
II. DRET PROCESSAL CIVIL 
 
1. L'activitat jurisdiccional civil 
 
10. La jurisdicció civil 
 
 a)Límits de la jurisdicció civil 
 b)Tractament processal de la jurisdicció 
 
11. La competència civil 
 
 a) Concepte i fonament de la competència 
 b) Criteris de competència 
 c) La competència objectiva o vertical 
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 d) La competència territorial 
 e) La competència funcional 
 f) Qüestions de competència 
 g) El repartiment d'assumptes 
 
2. L'activitat de les parts en el procés civil 
 
12. Les parts processals 
 
 a) Les parts processals 
 b) La identificació de les parts 
 c) L'Estat com a part processal 
 d) El Ministeri Fiscal en el procés civil 
 
13. Capacitat i representació de les parts 
 
 a) Capacitat per a ésser part i capacitat processal 
 b) Capacitat per a ésser part 
 c) Capacitat processal 
 d) Suplència e integració de la capacitat processal 
 
14. La legitimació 
 
15. Pluralitat de parts 
 
 a) Concepte de litisconsorci 
 b) Classes de litisconsorci 
 
16. Substitució i successió processal 
 
 a) La substitució processal 
 b) La successió processal 
 
17. Intervenció de tercers en el procés 
 
 a) El tercer processal 
 b) Regulació de la intervenció de tercers al nostre dret 
 c) Classes d'intervenció de tercers 
 
 
 
18. La postulació processal 
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 a) La postulació processal 
 b) La defensa de les parts 
 c) La representació de les parts 
 d) El procediment de la jura de comptes 
 
3. El procés civil 
 
3.1) Estructura i funció del procés civil 
 
19. El procés civil 
 
 a) Els principis del procés civil 
 b) Garanties constitucionals del procés civil 
 c) Estructura del procés civil 
 d) L'objecte del procés civil 
 e) Judicis ordinaris i especials 
 
3.2) Preparació del procés 
 
20. Activitats prèvies al procés 
 
 a) Les diligències preliminars 
 b) L'acte de conciliació 
 c) La reclamació prèvia a la via governativa 
 
3.3) El període d'alegacions 
 
21. La demanda 
 
 a) Concepte de demanda 
 b) Forma de la demanda 
 c) Contingut de la demanda i documents que l'han d'acompanyar 
 d) L'admisibilitat de la demanda 
 e) Efectes de la demanda 
 f) Ampliació de la demanda 
 
 
 
 
 
22. Acumulació d'accions i acumulació d'actes 
 
 a) L'acumulació d'accions 
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 b) Classes d'acumulació d'accions 
 c) Pressupòsits de l'acumulació d'accions 
 d) Tractament processal de les accions acumulades 
 e) Denúncia de l'acumulació improcedent 
 f) L'acumulació d'actes. Pressupòsits 
 g) Procediment de l'acumulació d'actes 
 h) Efectes de l'acumulació d'actes 
 
23. Posicions que pot adoptar el demandat 
 
 a) La citació a comparèixer del demandat  
 b) Les postures del demandat enfront a la demanda 
 c) La incompareixença del demandat 
 d) El recurs d'audiència del litigant contumaç 
 e) Compareixença del demandat. Possibilitats 
 
24. La contestació a la demanda 
 
 a) Concepte de contestació a la demanda 
 b) Forma de la contestació a la demanda 
 c) Contingut de la contestació a la demanda 
 
25. Les excepcions dilatòries 
 
 a) Concepte 
 b) Hipòtesi 
 c) Procediment 
 
26. L'aplanament 
 
 a) Concepte d'aplanament 
 b) Dinàmica de l'aplanament 
 
27. Reconvenció 
 
 a) Concepte 
 b) Límits de la reconvenció 
 c) Tractament processal de la reconvenció 
 
28. La compareixença preparatòria 
 
29. Rèplica i dúplica 
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 a) Concepte 
 b) Forma 
 c) Contingut 
 
3.4) El període de prova 
 
30. Teoria general de la prova 
 
 a) La prova: concepte i regulació positiva 
 b) L'objecte de la prova 
 c) La necessitat de la prova 
 d) Classes de prova 
 e) Els mitjans de prova 
 f) La valoració de la prova 
 g) La càrrega de la prova 
 h) El procediment provatori 
 i) Proves il.lícites 
 
31. Prova documental 
 
 a) El document com a mitjà de prova 
 b) Classes de documents 
 c) Prova mitjançant documents públics 
 d) Prova mitjançant documents privats 
 e) Prova mitjançant llibres de comerç 
 f) Documents estrangers 
 
32. Confessió en judici 
  
 a) Concepte de confessió en judici 
 b) El jurament 
 c) Capacitat i legitimació del confessant 
 d) Procediment de la confessió en judici 
 e) Valoració de la prova de confessió en judici 
 
 
 
 
33. Testimonis 
 
 a) La prova testifical 
 b) El testimoni 
 c) Capacitat i legitimació del testimoni 



 Facultat de Dret 
 d) Procediment de la prova testifical 
 e) L'incident de tatxa de testimonis 
 f) Valoració de la prova testifical 
 
34. Reconeixement judicial 
 
 a) La prova de reconeixement judicial 
 b) Procediment del reconeixement judicial 
 c) Valoració del reconeixement judicial 
 
35. Perits 
 
 a) La prova pericial 
 b) El perit 
 c) Procediment de la prova pericial 
 d) Recusació del perit 
 e) Valoració del dictàmen pericial 
 
36. Presumpcions 
 
 a) La presumpció 
 b) Classes de presumpcions 
 c) Tractament processal de les presumpcions 
 
3.5) El període de conclusions 
 
37. Conclusió de les parts 
 
 a) La conclusió del procés per les parts 
 b) L'escrit de conclusions 
 c) Conclusió oral del procés 
 
38. La sentència civil 
 
 a) La conclusió jurisdiccional del procés 
 b) Les provisions per a millor proveir 
  

c) Forma de la sentència 
 d) Classes de sentències 
 e) Gènesi de la sentència 
 f) La congruència de la sentència 
 g) Efectes de la sentència 
 h) La prejudicialitat 
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39. La cosa jutjada 
 
 a) Concepte 
 b) Cosa jutjada formal i cosa jutjada material 
 c) Límits de la cosa jutjada 
 d) Tractament processal de la cosa jutjada 
 
40. Conclusió eventual del procés 
 
 a) Altres formes de conclusió del procés 
 b) Renúncia 
 c) Transacció 
 d) Desistiment 
 e) Caducitat de la instància. La suspensió e interrupció del procés 
 f) Sobreseïment 
 
3.6) Efectes econòmics del procés civil 
 
41. Les costes processals 
 
 a) El cost econòmic del procés 
 b) La condemna en costes 
 c) La taxació i exacció de les costes 
 d) El benefici de justícia gratuïta 
 
 
4. Els mitjans d'impugnació 
 
42. Teoria general dels recursos 
 
 a) Els mitjans d'impugnació 
 b) Classes de recursos 
 c) Presupòsits dels recursos 
 d) Procediment dels recursos 
  

e) Desistiment dels recursos 
 f) Efectes dels recursos 
 
43. Recursos ordinaris 
 
 a) El recurs de reposició 
 b) El recurs de súplica 
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 c) El recurs de queixa 
 d) El recurs d'apel.lació 
 
44. La segona instància 
 
 a) La doble instància i el seu fonament 
 b) Estructura de la doble instància 
  a') Introducció a la segona instància 
  b') Fase d'instrucció 
  c') Obertura del procediment a prova 
  d') Conclusió de la segona instància 
  e') Les costes a la segona instància 
 
45. Recurs de cassació 
 
 a) Concepte 
 b) Resolucions susceptibles de recurs 
 c) Motius de cassació 
 d) Procediment 
 e) Recursos de cassació interposats pel Ministeri Fiscal 
 
46. Recurs de revisió civil 
 
 a) Construcció dogmàtica de la revisió civil 
 b) Motius de revisió 
 c) Procediment de la revisió 
 d) Efectes de la revisió 
 
5. Els judicis civils ordinaris i especials 
 
47. Judicis ordinaris i judicis especials 
 
 a) Concepte 
 b) Criteris de classificació dels judicis especials 
 
48. Judici de major quantia 
 
49. Judici de menor quantia 
 
50. Judici de cognició 
 
51. Judici verbal 
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52. Incidents 
 
 a) Incidents i qüestions incidentals 
 b) Classes d'incidents 
 c) Procediment dels incidents 
 
53. Judici d'impugnació dels acords de societats anònimes i cooperatives 
 
 a) Les accions d'impugnació d'acords socials 
 b) Procediment 
 
54. Judici en matèria de propietat industrial 
 
 a) La protecció de la propietat industrial 
 b) Procediment 
 
55. Judicis sobre drets fonamentals reconeguts a la Constitució 
 
 a) Tutela jurisdiccional civil dels drets fonamentals de la persona 
 b) Dret de rectificació 
 
56. Judicis matrimonials 
 
57. Els processos de filiació 
 
58. Judici d'incapacitació 
 
59. Judicis d'arrendaments 
 
 a) Els judicis en matèria d'arrendaments 
 b) El judici de desnonament 
 c) Espñecialitats del judici de desnonament per manca de pagament 
 d) Judicis d'arrendaments urbans 
  

e) Judicis d'arrendaments rústics 
 
60. Interdictes 
 
 a) El concepte d'interdictes 
 b) Interdicte d'adquirir 
 c) Interdicte de retenir i recobrar 
 d) Interdicte d'obra nova 
 e) Interdicte d'obra ruïnosa 
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61. Judici de retracte 
 
 a) El judici de retracte 
 b) Pressupòsits de l'exercici de l'acció de retaracte 
 c) Procediment de retracte 
  
62. Judici sobre nulitat de contractes de prèstecs usuraris 
 
 a) Judicis en matèria d'usura 
 b) Especialitats procedimentals d'aquests judicis 
 
63. Judici de responsabilitat civil de funcionaris públics 
 
 a) Els judicis de responsabilitat civil de funcionaris públics 
 b) Procediment 
 
64. Judici en matèria d'indemnització de danys i perjudicis 
ocasionats amb motiu de la circulació de vehicles de motor 
 
 a) Ambit d'aplicació 
 b) Procediment 
 
65. Judicis sobre propietat en condomini 
 
 a) Judicis de divisió de la cosa comuna 
 b) Judicis en matèria de propietat horitzontal 
 
66. Judicis en defensa de les regles del mercat 
 
 a) Judici en matèria de publicitat il.lícita 
 b) Judici en matèria de competència deslleial 
 
67. Judicis en matèria d'aliments 
 
 a) Els judicis en matèria d'aliments 
 b) Els judicis d'aliments provisionals 
 c) El judici d'aliments definitius 
 
 
6. L'activitat executiva 
 
68. L'execució 
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 a) L'activitat executiva 
 b) Estructura de l'activitat executiva 
 c) Principis que inspiren l'activitat executiva 
 d) Diverses modalitats de l'activitat executiva 
 e) L'oposició a l'activitat executiva 
 
69. L'execució de sentències 
 
 a) L'execució de títols jurisdiccionals 
 b) L'execució provisional 
 c) Execució de condemna al pagament de quantitat de diner líquida 
 d) Execució de condemnes de fer 
 e) Execució de condemnes de no fer 
 f) Execució de condemna a l'entrega de coses determinades 
 g) Execució de sentències de nul.litat i separació matrimonial 
 h) Liquidació de títols il.líquids 
 i) Execució de títols jurisdiccionals estrangers 
 
70. L'embargament de béns 
 
 a) Teoria general de l'embargament 
 b) L'embargabilitat 
 c) La inembargabilitat 
 d) Preparació i pràctica de l'embargament 
 e) Efectes de l'embargament 
 f) Assegurament de la trava 
 g) Control de l'embargament 
 
 
 
 
71. El procediment de constrenyiment 
 
 a) La realització de l'objecte de l'embargament 
 b) Realització d'efectes públics o privats 
 c) Realització de la resta de béns embargats 
 d) La venda en pública subasta 
 e) L'"adjudicació en pagament" d'allò embargat a l'executant 
 f) L'adjudicació a l'executant d'allò embargat en administració 
 per a pagament 
 g) La terceria de millor dret 
 



 Facultat de Dret 
72. El judici executiu 
 
 a) L'execució de títols extrajurisdiccionals 
 b) Títols executius extrajurisdiccionals 
 c) Pressupòsits de l'execució de títols extrajurisdiccionals 
 d) Procediment ordinari per a l'execució de títols extraju- 
 risdiccionals 
 e) Iniciació del judici executiu 
 f) Despatx de l'execució 
 g) Citació de remat 
 h) Oposició a l'execució 
 i) Sentència, recursos i constrenyiment 
 j) Especialitats del judici executiu canviari 
 k) Especialitats del judici executiu en matèria d'assegurança 
 obligatòria d'automòvils 
 l) Procediment de constrenyiment en negocis de comerç 
 m) El compte jurat d'advocats i procuradors com a modalitat 
 de judici executiu 
  
73. Les execucions hipotecàries 
 
 a) Els procediments d'execució hipotecaria 
 b) Protecció dels drets reals inscrits en el Registre de la Propietat 
 c) Execució de la hipoteca inmobiliària comuna 
 d) Execució d'hipoteques a favor de les institucions de crèdit 
 que tinguin per objecte operacions de prèstec hipotecari o de crèdit local 
 e) Execució de la hipoteca naval 
 f) Execució de la hipoteca mobiliària i de la penyora sense desplaçament de 
            la possessió 
 
 
7. Les mesures cautelars 
 
74. Teoria general de les mesures cautelars 
 
 a) Concepte i fonament 
 b) Característiques generals de les mesures cautelars 
 c) Naturalesa de les mesures cautelars 
 d) Pressupòsits de les mesures cautelars 
 e) Mesures cautelars concretes en el dret positiu espanyol 
 f) Procediment de les mesures cautelars 
  
75. Mesures provisionals en relació amb les persones 
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 a) Concepte i naturalesa jurídica 
 b) Mesures provisionals en relació amb processos matrimonials 
 c) Mesures cautelars en els processos d'incapacitació 
 d) Mesures cautelars en els processos de filiació 
 
76. L'embargament preventiu 
 
 a) Concepte de l'embargament preventiu 
 b) Presupòsits de l'embargament preventiu 
 c) Hipòtesi d'embargament preventiu 
 
77. L'anotació preventiva de demanda 
 
 a) Concepte de l'anotació preventiva de demanda 
 b) Classes d'anotació preventiva de demanda 
 c) L'anotació preventiva de demanda com a mesura cautelar 
 d) Pressupòsits de l'anotació preventiva de demanda 
 e) Procediment de l'anotació preventiva de demanda 
 f) Durada i modificació de l'anotació preventiva de demanda 
 g) Extinció de l'anotació preventiva de demanda 
 
78. La intervenció judicial de béns litigiosos 
 
 a) Concepte  
 b) Pressupòsits de la intervenció judicial 
 c) Procediment de la intervenció judicial 
 d) Desenvolupament de la intervenció  
 e) Aixecament de la intervenció 
 
79. Les mesures cautelars indeterminades 
 
 a) Concepte 
 b) Pressupòsits 
 c) Procediment 
 
80. Altres mesures cautelars 
 
 a) Dipòsit 
 b) Segrest 
 c) Les mesures indeterminades 
 d) Suspensió d'acords socials 
 e) Tutela provisional de l'honor, la intimitat i la pròpia imatge 
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 f) Tutela provisional de la propietat intel.lectual 
 
8. Els judicis concursals 
 
81. Els judicis concursals 
 
 a) Concepte i fonament dels judicis concursals 
 b) Tipus de judicis concursals 
 c) Característiques dels judicis concursals 
 
82. La suspensió de pagaments 
 
 a) Concepte 
 b) Sol.licitud de declaració de l'estat de suspensió de pagaments 
 c) Els interventors 
 d) Declaració de l'estat de suspensió de pagaments 
 e) La junta general de creditors 
 f) El conveni 
 g) Tramitació escrita del conveni 
 h) Altres formes de finalització de la suspensió de pagaments 
 i) El procés de responsabilitat 
 
83. El concurs de creditors 
 
 a) El concurs de creditors 
 b) La declaració del concurs 
 c) Diligència subsegüents a la declaració de concurs 
 d) Formació de la massa del concurs 
  

e) Acabament del concurs 
 f) Qualificació del concurs 
 g) Els aliments del concursat 
 
84. La fallida 
 
 a) Regulació legal de la fallida 
 b) Presupòsits de la fallida 
 c) Declaració de la fallida 
 d) Diligències subsegüents a la declaració de fallida 
 e) Formació de la massa activa de la fallida 
 f) Formació de la massa passiva de la fallida 
 g) Liquidació de la massa de la fallida 
 h) Conveni entre els creditors i el fallit 
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 i) Qualificació de la fallida i rehabilitació del fallit 
 
9. Judicis divisoris de l'herència 
 
85. Judicis divisoris de l'herència 
 
 a) Judicis divisoris de l'herència 
 b) Judicis d'abintestat 
 c) Judicis de testamentaria 
 d) Adjudicació de béns a que estiguin cridades diferents 
 persones sense designació de noms 
 
10. L'arbitratge 
 
86. L'arbitratge 
 
 a) Concepte 
 b) Naturalesa jurídica 
 c) Fonts 
 d) Classes 
 e) El conveni arbitral 
 f) Els àrbitres 
 g) Procediment arbitral 
 h) Arbitratge internacional 
 
11. La jurisdicció voluntària 
 
 
87. La jurisdicció voluntària 
 
 a) El concepte de jurisdicció voluntària 
 b) Classificació dels actes de jurisdicció voluntària 
 
88. Jurisdicció voluntària en negocis civils 
 
 a) Els actes de jurisdicció voluntària en negocis civils 
 b) Actes de jurisdicció voluntària en funció d'altres 
  institucions processals 
 c) Actes de jurisdicció voluntària relatius al dret de les persones 
 d) Actes de jurisdicció voluntària relatius al dret de coses 
 e) Actes de jurisdicció voluntària relatius al dret d'obligacions 
 f) Actes de jurisdicció voluntària relatius al dret de família 
 g) Actes de jurisdicció voluntària relatius al dret de successions 
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 h) Regles generals del procedimentde jurisdicció voluntària 
 en negocis civils 
 
89. Jurisdicció voluntària en negocis de comerç 
 
 a) Els actes de jurisdicció voluntària en negocis de comerç 
 b) Dipòsit i reconeixement d'efectes mercantils 
 c) Denúncia de la pèrdua, sustracció o destrucció de la 
  lletra de canvi, el pagaré i el xec 
 d) Denúncia del robatori, furt o pèrdua dels documents de 
 crèdit i efectes al portador 
 e) Actes de jurisdicció voluntària relatius al comerç marítim 
 f) Actes de jurisdicció voluntària relatius al tràfic mercantil de les societats 
 g) Actes de jurisdicció voluntària relatius al contracte d'assegurances 
 h) Regles generals de procediment en els actes de jurisdicció voluntària en 
  negocis de comerç 
 
III DRET PROCESSAL PENAL 
 
1. L'activitat jurisdiccional penal 
 
90. La jurisdicció penal 
 
 a) L'activitat jurisdiccional penal 
 b) Límits de la jurisdicció penal 
 c) La jurisdicció militar 
 
91. La competència penal 
 
 a) Concepte i característiques de la competència penal 
 b) Criteris de competència 
  a') Competència objectiva o vertical 
  b') Competència territorial 
  c') Competència funcional 
  d') La competència en els delictes connexes 
 c) Qüestions de competència 
 
2. L'activitat de les parts en el procés penal 
 
92. L'acció penal 
 
 a) Concepte d'acció penal 
 b) Exercici de l'acció penal 
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93. L'acció civil derivada de delicte 
 
 a) Concepte i característiques 
 b) Exercici de l'acció civil 
 
94. Les parts acusadores 
 
 a) El concepte de part en el procés penal 
 b) Classificacions 
 c) El Ministeri Fiscal 
 d) Els Lletrats de l'Estat 
 e) L'acusador particular 
 f) L'acusador privat 
 g) L'actor civil 
 
95. Les parts acusades 
 
 a) L'imputat 
 b) El responsable civil 
 
 
 
 
 
 
3. El procés penal 
 
3.1) Estructura i funció del procés penal 
 
96. El procés penal 
 
 a) Els principis i les formes del procés penal 
 b) Garanties constitucionals del procés penal 
 c) L'estructura del procés penal 
 d) Judicis penals ordinaris i especials  
 e) L'objecte del procés penal 
 
3.2) El sumari 
 
97. Incoació del sumari 
 
 a) Diferents formes d'iniciació del sumari 
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 b) Incoació del sumari d'ofici 
 c) La denúncia 
 d) L'atestat 
 e) La querella 
 
98. Les diligències sumarials 
 
 a) El sumari: concepte, fins i naturalesa jurídica 
 b) Subjectes de la instrucció 
 c) Procediment instructori 
 d) Les diligències sumarials en concret 
 
99. La inspecció ocular 
 
 a) Concepte 
 b) Contingut 
 
100. El Cos del delicte 
 
 a) Concepte 
 b) Contingut 
 
 
 
 
101. La identificació de l'imputat i determinació de les seves circunstàncies personals 
  
 a) Concepte 
 b) Contingut 
 
102. Les declaracions dels imputats 
 
 a) Concepte 
 b) Naturalesa jurídica 
 c) Procediment 
 d) Valoració de les declaracions de l'imputat 
 
103. Les declaracions dels testimonis 
 
 a) El testimoni 
 b) Procediment 
 
104. Els informes pericials 
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 a) Concepte de l'informe pericial 
 b) Procediment 
 
105. Entrada i escorcoll en lloc tancat, registre de llibres i papers, control de les 
comunicacions privades 
 
 a) Característiques d'aquestes diligències 
 b) Procediment 
 
106. L'acte de processament 
 
 a) El processament 
 b) Presupòsits del processament 
 c) Funció del processament 
 d) Efectes del processament 
 e) Recursos contra l'acte de processament 
 
107. La conclusió del sumari 
 
 a) Conclusió del sumari 
 b) Efectes de conclusió del sumari 
 c) El període intermig. La seva funció 
  

d) Actuacions del període intermig 
 
108. El Sobreseïment 
 
 a) Concepte 
 b) Classes 
 c) Presupòsits 
 d) Procediment 
 e) Efectes 
 f) Recursos 
 
3.3) Les mesures cautelars en el procés penal 
 
109. Mesures cautelars personals 
 
 a) Les mesures cautelars en el procés penal 
 b) La citació 
 c) La detenció 
 d) Presó provisional 
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 e) Llibertat provisional 
 
110. Mesures asseguradores de contingut patrimonial 
 
 a) Les mesures asseguradores de l'objecte civil 
 b) Fiança 
 c) Embargament 
 d) Assegurança de la responsabilitat civil de tercers 
 e) Restitució d'efectes o instruments del delicte en mans de tercers 
 f) Fixació de pensions provisionals a la víctima 
 
3.4) El judici oral 
 
111. L'escrit de Qualificació provisional 
 
 a) Obertura del judici oral 
 b) Escrit de qualificació provisional 
 c) Contingut de l'escrit de qualificació provisional 
 d) Conformitat del processat amb la qualificació provisional 
 
 
 
 
112. Els articles de previ pronunciament 
 
 a) Concepte  
 b) Hipòtesi 
 c) Procediment 
 d) Efectes de la resolució judicial 
 e) Recursos 
 
113. La prova en el procés penal 
 
 a) Característiques generals de la prova en el procés penal 
 b) L'objecte de la prova penal 
 c) Els mitjans de prova en el procés penal 
 d) Interrogatori i declaració del processat 
 e) Prova testifical 
 f) Prova documental 
 g) Prova d'inspecció ocular 
 h) Informe pericial 
 i) La valoració de la prova penal 
 j) La càrrega de la prova en el procés penal 
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 k) Procediment provatori 
 
114. Celebració del judici oral 
 
 a) Activitats prèvies a la celebració del judici oral 
 b) Publicitat dels debats  
 c) Facultats de direcció i policia d'estrades del President 
  del Tribunal 
 d) Obertura del debat 
 e) Confessió dels processats i de les persones civilment responsables 
 f) Continuació del debat 
 g) Pràctica de la prova 
 h) Escrits de qualificació definitiva 
 i) Iniciativa del Tribunal respecte al canvi de la qualificació jurídica feta per les 
 parts 
 j) Informe de les parts  
 k) Conclusió del debat 
 l) Suspensió i interrupció del judici oral 
 
 
 
 
3.5) Conclusió del procés penal 
 
115. La sentència penal 
 
 a) Concepte 
 b) Formació i contingut 
 c) Forma 
 d) Efectes 
 
116. La prejudicialitat 
 
 a) Concepte de prejudicialitat 
 b) Classificació 
 c) Règim aplicable a les qüestions prejudicials 
 
117. La cosa jutjada penal 
 
 a) Concepte 
 b) Fonament 
 c) Límits de la cosa jutjada 
 d) Tractament processal de la cosa jutjada 
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3.6) Efectes econòmics del procés penal 
 
118. Les costes processals 
 
 a) Concepte de costes processals 
 b) Resolució sobre el pagament de les costes 
 c) Taxació de les costes 
 d) Exacció de les costes 
 e) Benefici de justícia gratuïta 
 
4.) Els mitjans d'impugnació 
 
119. Els recursos ordinaris en el procés penal 
 
 a) Els mitjans d'impugnació en el procés penal 
 b) Classes de recursos 
 c) Recurs de reforma 
 d) Recurs de súplica 
 e) Recurs de queixa 
  

f) Recurs d'apel.lació 
 g) Recurs d'anul.lació 
 
120. El recurs de cassació penal 
 
 a) El recurs de cassació penal 
 b) Resolucions contra les que hi cap  
 c) Motius de cassació 
 d) Procediment del recurs de cassació 
 
121. La revisió penal 
 
 a) Concepte i característiques 
 b) Motius de la revisió  
 c) Procediment 
 d) Efectes de la revisió 
 
5. Judicis penals ordinaris i especials 
 
122. El judici ordinari per delictes 
 
123. El procediment penal abreujat 
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 a) Organs competents 
 b) Especialitats de la instrucció 
 c) Preparació del judici oral 
 d) El judici oral 
 e) Els recursos 
 
124. El judici de faltes 
 
 a) Característiques i principis que regeixen el judici de faltes 
 b) Organs competents 
 c) Procediment 
 
 
125. Judicis penals especials 
 
 a) Judicis especials i especialitats procedimentals d'alguns judicis 
 b) Criteris de classificació 
 c) Procediment contra Senadors o Diputats 
  

d) Especialitats del procés penal contra jutges i magistrats 
 e) Especialitats del procés penal contra els membres del govern 
 f) Especialitats del procés penal contra membres de les 
 Forces i Cossos de Seguretat 
 g) Procediment per delictes d'injuria i calumnia contra particulars 
 h) Procediment per delictes comesos mitjançant impremta o 
 un altre mitjà mecànic de publicació 
 i) Protecció jurisdiccional penal dels drets fonamentals de 
 la persona 
 j) Especialitats del procés penal en els delictes de terrorisme 
 k) Altres processos especials 
 
126. El judici per perillositat social 
 
 a) El judici de perillositat social 
 b) Competència 
 c) Procediment 
 
6.) L'execució penal 
 
 127. L'execució en el procés penal 
 
 a) Concepte i naturalesa jurídica 



 Facultat de Dret 
 b) El títol executiu 
 c) Règim jurídic de l'execució de sentències 
 d) L'execució civil en el procés penal 
 
 
IV. DRET PROCESSAL LABORAL 
 
128. El procés laboral 
 
 a) El procés laboral 
 b) Principis del procés laboral 
 c) Estructura del procés laboral 
 d) La jurisdicció laboral 
 e) Les parts en el procés laboral 
 f) Actes en evitació del procés, actes preparatoris i 
 mesures precautòries 
 g) Els judicis ordinaris 
 h) Judicis especials 
  

i) Recursos 
 j) Execució de sentències 
 
 
V. DRET PROCESSAL ADMINISTRATIU 
 
129. El procés contenciós administratiu 
 
 a) El procés contenciós administratiu 
 b) Principis del procés contenciós administratiu 
 c) Estructura del procés contenciós administratiu 
 d) Objecte del recurs contenciós administratiu 
 e) La jurisdicció contenciosa administrativa 
 f) Les parts en el recurs contenciós administratiu 
 g) El judici ordinari contenciós administratiu 
 i) Judicis especials 
 j) Execució de les sentències 
 
VI. DRET PROCESSAL CONSTITUCIONAL 
 
130. El Tribunal Constitucional 
 
131. El Tribunal Europeu de Drets Humans 
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VII. DRET PROCESSAL COMUNITARI 
 
132. L'Organització Jurisdiccional de les Comunitats Europees 
 


