20083 - DRET PROCESSAL I
1. La jurisdicció civil.
a) Els tribunals civils.
b) Límits de la jurisdicció civil.
2. La competència civil.
a) Concepte i fonament de la competència.
b) Criteris de competència.
c) La competència vertical.
d) La competència territorial.
e) Qüestions de competència
f) El repartiment de negocis.
g) La competència funcional.
3. L'activitat de les parts en el procés civil.
a) Les parts processals.
b) Capacitat i representació de les parts.
c) La legitimació.
d) Pluralitat de parts.
e) Substitució i successió processal.
f) Intervenció de tercers en el procés.
g) La postulació processal.
4. Estructura i funció del procés civil.
a) Els principis del procés civil.
b) Garanties constitucionals del procés civil.
c) Estructura del procès civil.
d) L’objecte del procès civil.
e) Judicis ordinaris i especials.
f) Activitats prèvies al procès
5. El període d'al⋅legacions.
a) La demanda.
b) Acumulació d'accions i acumulació d'actuacions.
c) Posicions que pot adoptar el demandat.
d) La contestació a la demanda.
e) La reconvenció.
f) L’audiència prèvia al judici.

6. El període de prova. 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 la prova.
f) La valoració de la prova.
g) La càrrega de la prova.
h) Proves il·lícites.
i) El procediment probatori.
7. Els mitjans de prova.
a) Prova documental.
b) Interrogatori de les parts.
c) Testimonis.
d) Perits
e) Reconeixement judicial
f) Pressumpcions.
8. El judici
a) El procediment probatori. Ampliació.
b) Conclusions de les parts.
9. La Sentència
a) Les diligències finals.
b) La sentència civil.
c) La prejudicialitat.
d) Efectes de la sentència. La cosa jutjada.
e) Conclusió eventual del procés.
10. Efectes econòmics del procés civil
a) El cost econòmic del procés
b) L+a condemna en costes
c) La taxació i l’exacció de les costes
d) El benefici de justícia gratuïta.
11. Els mitjans d’impugnació
a) Teoria general dels recursos
b) Recursos ordinaris
c) La segona instància.
d) Recurs extraordinari per infracció processal

e) Recurs de cassació civil.
f) Recurs de revisió civil
12. Els judicis civils ordinaris i especials.
a) Concepte. Criteris de classificació dels judicis especials.
b) Judicis declaratius ordinaris.
c) Incidents.
d) Judicis especials.
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