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(Validat pel Pla d’Estudis de 1992)  

 

1. Els mitjans d'impugnació. Ampliació. 
 
2. Els judicis civils ordinaris i especials. Ampliació. 
 
3. Els judicis especials. 
a) Judici d'impugnació dels acords de societats anònimes i cooperatives. 

b) Judici en matèria de propietat industrial. 

c) Judicis sobre drets fonamentals reconeguts a la Constitució. 

d) Judicis sobre l'estat civil de les persones. 

e) Judicis d'arrendaments. 

f)  Interdictes. 

g) Judici de retracte. 

h) Judici sobre nul⋅litat de contractes de préstecs usuraris. 

i) Judicis de responsabilitat civil de funcionaris públics. 

j) Judicis en matèria d'indemnització de danys i perjudicis ocasionats amb motiu de la circulació 

de vehícles de motor. 

k) Judicis sobre la propietat en condomini. 

l) Judicis en defensa de les regles del mercat. 

m) Judicis en matèria d'aliments. 

 

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

b) L'execució de sentències. 

c) L'embargament. 

d) El procediment de constrenyiment. 

e) El judici executiu. 

f) Les execucions hipotecàries. 

 

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

b) L'embargament preventiu. 

c) L'anotació preventiva de demanda. 

d) La intervenció judicial de bens litigiosos. 

e) Les mesures cautelars indeterminades. 

f) Altres mesures cautelars. 
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6. Els judicis concursals. 
a) Concepte i tipus de judicis concursals. 

b) La suspensió de pagaments i la "quita i espera". 

c) El concurs de creditors i la fallida. 

d) Judicis divisoris de l'herència. 

 

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. El procés penal. 
a) Estructura i funció del procés penal. 

b) La instrucció. 

c) La fase intermitja. 

d) El judici oral. 
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