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1. Els processos declaratius 
1.1. Classes de processos declaratius. 
1.2. Àmbit del judici ordinari. 
1.3. Regles per a la determinació de la quantia. 
1.4. La competència territorial. 

 
2. Les diligències preliminars. 
2.1. Classes de diligències preliminars i la seva sol.licitud.  
2.2. La competència.  
2.3. Tramitació. 

 
Pràctica: Tramitació d’unes diligències preliminars sobre el supòsit de fet prèviament entregat. 
 
3. El judici ordinari. 
3.1. El període d’al.legacions: la demanda, la contestació a la demanda, la reconvenció i la 

contestació a la reconvenció. 
 

Pràctica: Els alumnes hauran de redactar una demanda i, si s’escau, la contestació. 
(Possibilitat de reconvenció i contestació a la reconvenció).  
 
4. L’audiència prèvia.  
4.1. L’audiència prèvia al judici: finalitat, moment processal i subjectes que intervenen. 
4.2. Conciliació o transacció. El desistiment. 
4.3. Fixació dels fets controvertits i possibilitat de sentència immediata. 
4.4. La proposició de proves i la seva admissió. L’assenyalament de judici.  

 
Pràctica: Celebració de l’audiència prèvia corresponent als escrits d’al.legacions amb 
proposició i admissió de proves.  
 
5. L’acte del judici. 
5.1. Celebració del judici: pràctica de la prova i resum de resultats.  

 
Pràctica: Els alumnes practicaran tota mena de proves propostes i admeses i en faran el resum 
dels resultats.  
 
6. La sentència. 
7. Els recursos. 
7.1. El recurs d’apel.lació: preparació i interposició. 
7.2. El recurs d’apel.lació per infracció de normes o garanties processals. 
7.3. La prova a la segona instància.  
7.4. El recurs extraordinari per infracció processal i el recurs de cassació.  
 
Pràctica: Redacció de la sentència i formulació del corresponent recurs d’apel.lació.  



 
8. El procés monitori. 
8.1. Casos en què és procedent.  
8.2. Competència. 
8.3. Iniciació del procés. 
8.4. Oposició del deutor.  

 
Pràctica: Redacció d’un escrit de petició inicial de monitori i la corresponent oposició del 
deutor.  
 
 


