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Prerequisits

No hi han.

Objectius

Es persegueix que els estudiants adquireixin les aptituds necessàries per preparar i dirigir un procés civil, en
qualsevol de les seves modalitats i tant des de la posició d'actor com la de demandat.

El mòdul de Litigació Civil es subdivideix, a efectes docents, en dos submòduls:

- Litigació Civil 1 (Temes de Dret civil i de Dret mercantil) Coordinadora: Prof. Dra. Mª del Carmen Gete-Alonso
y Calera.

- Litigació Civil 2 (Dret processal civil) Coordinador: Prof. Dr. Manuel Jesús Cachón Cadenas.

Cada submòdul s'organitza i es qualifica de manera independent, però la qualificació final és única del mòdul
de Litigació Civil, resultant de la suma entre les notes dels dos submòduls. Per l'obtenció de la nota final, a
més en cada part es té en compte la nota obtinguda en l'avaluació continuada.

Competències

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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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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.
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.
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 de recerca de proves.
Dominar les tècniques d'interrogació processal.
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.
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.
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.
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

LITIGACIÓ CIVIL-SUBMODUL 1 (Coord Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera)

I. TEMES DE DRET CIVIL

TEMA 1. Filiació - Identificació de la persona

1. Principis del règim de filiació. La filiació : concepte

2. El període legal de concepció

3. Identificació de la persona : inscripció de la maternitat i de la paternitat.

4. Requisits del reconeixement. Expedient de jurisdicció voluntària. Aprovació del reconeixement.
Reconeixement i inscripció

5. Reproducció assistida : requisits i configuració. Reproducció assistida post mortem

6. La maternitat subrogada, qüestions sobre la seva inscripció.

TEMA 2. Accions de filiació

1. Accions de filiació. Regles generals

2. Accions de reclamació : reclamació de la filiació matrimonial. Reclamació de la filiació no matrimonial.
Reclamació i pretensió d'impugnació

3. Accions d'impugnació : Impugnació de la maternitat. Impugnació de la paternitat matrimonial
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3. Accions d'impugnació : Impugnació de la maternitat. Impugnació de la paternitat matrimonial

4. Impugnació del reconeixement.

5. La presumpció de paternitat no matrimonial

TEMA 3: NUL·LITAT, SEPARACIÓ I DIVORCI

1. El procediment

2. Mesures prèvies i mesures provisionals

3. Mesures definitives proposades per conveni regulador

4. Mesures definitives acordades per l'autoritat judicial

5. Pactes fora de conveni regulador

6. Modificació de mesures

7. Mediació familiar

8. La cura dels fills:

9. Responsabilitat parental

10. Pla de parentalitat

ACCIONS DRET DE CONTRACTES

TEMA 4: ACCIONS EN MATÈRIA CONTRACTUAL

1. La nul·litat del contracte:

a) Per manca dels elements essencials

b) Per manca de transparència de les condicions generals. Les clàusules abusives.

2. L'anul·labilitat del contracte:

a) Els vicis del consentiment

b) Manca d'assistència del representat legal del menor emancipat o de la persona amb capacitat modificada
judicialment.

3. La resolució del contracte de compravenda

ACCIONS DRETS REALS

TEMA 5: TUTELA JUDICIAL De la possessió

1. Concepte de possessió , adquisició i pèrdua de la possessió

2. La tutela sumària de la possessió interdictes de retenir i interdicte de recobrar

2.1.Legitimació activa

2.2. Legitimació passiva

2.3. Objecte

2.4. Termini

3. Acció publiciana
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3. Acció publiciana

TEMA 6: TUTELA JUDICIAL del dret de propietat

1.Concepte de propietat

2. Acció reivindicatòria: Requisits de l'acció reivindicatòria

3. Acció declarativa de domini

4. Accions d'exclusió

4.1.Acció negatòria: Legitimació activa. Legitimació passiva. Pressupost d'exercici de l'acció: immissions
il·legítimes

4.2.El tancament de finques

4.3.L'acció de delimitació i fitació

TEMA 7: EL REGISTRE DE LA PROPIETAT I ELS SEUS EFECTES

1. Efectes del Registre de la Propietat respecte al titular registral

1.1.El principi de legitimació registral (art. 38 LH)

1.2.El principi de presumpció d'exactitud del Registre: conseqüències

2. La usucapió:

2.1.Concepte i requisits

2.1. La usucapió secundum tabulas i la usucapió contra tabulas

3. L'acció registral (article 41 LH)

3.1. Fonament de l'acció registral: distinció dels interdictes de retenir i recobrar

3.2. Legitimació activa i legitimació passiva

3.3. Procediment: causes d'oposició

4. Efectes del Registre de la Propietat respecte a tercers

4.1. La inoposabilitat dels títols no inscrits davant de tercers (art 32 LH): requisits

4.2. El principi de bona fe registral: la protecció del tercer (art 34LH): requisits

ACCIONS EN MATERIA DE DRET DE SUCCESSIONS

TEMA 8: ACCIONS

1. La apertura de la successió, i la herència. (Llei aplicable)

2. Certificat de últimes voluntats i declaració d'hereus abintestat

3. La "interpellatio in iure". Acceptació i repudiació.

4. La partició d'herència. Classes. Legitimació. Els creditors del causant.

5. Impugnació i nul·litat del testament

6. L'acció de reclamació d'herència
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7. La reclamació de la llegítima i del seu complement

8. La reducció de llegats i donacions inoficiosos.

II. TEMES DE DRET MERCANTIL

TEMA 1. DRET CONCURSAL

1. Pressupostos del concurs, declaració i òrgans

2. L'administració concursal

3. Efectes del concurs. La massa activa i la massa passiva

4. Informe de l'administració concursal

5. Comunicació, reconeixement i classificació dels crèdits

6. Solucions del concurs

7. El conveni i la liquidació

8. La qualificació del concurs

TEMA 2: DRET DE LA CONTRACTACIÓ

1. Llei de Mesures de lluita contra la morositat i contracte d'agència

2. Compravenda internacional transport i segur

3. Compravenda civil vs compravenda mercantil

4. Contracte de distribució: normativa aplicable, fixació de preus i pacte de no competència

5. Contractes bancaris. Compte corrent. Fiança. Swaps. leasing

6. Contractes entre absents. Dret de desisitimiento

7. Contracte de comissió. Autoentrada

8. Contato d'assegurança

TEMA 3. DRET DE SOCIETATS

1. La reforma de la LSC de novembre de 2014: panorama general

2. Apunts sobre noves competències de la junta i sobre separació per no repartiment de dividends

3. La impugnació d'acords

4. Els pactes parasocials

LITIGACIÓ CIVIL-SUBMODUL 2(Coord: Dr. Manuel Jesús Cachón Cadenas)

TEMAS DERECHO PROCESAL CIVIL

1. Competencia civil y partes procesales

1.1. La jurisdicción civil

1.2. La competencia judicial internacional (o jurisdicción internacional) de los Tribunales civiles españoles
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1.2. La competencia judicial internacional (o jurisdicción internacional) de los Tribunales civiles españoles

1.3. La competencia objetiva

1.4. La competencia territorial

1.5. La competencia funcional

1.6. El reparto de asuntos

1.7. Control de la jurisdicción y de las diversas clases de competencia

1.8. Las partes procesales

1.9. Capacidad para ser parte y capacidad procesal

1.10. La legitimación

1.11. La sucesión

1.12. El litisconsorcio

1.13. La intervención procesal

1.14. La postulación procesal

2. Diligencias preliminares y fase de alegaciones

2.1. Clases de diligencias preliminares

2.2 Competencia

2.3. Procedimiento

2.4. La demanda

2.5. Forma y estructura de la demanda

2.6. Determinación de la clase de proceso que se ha de seguir

2.7. Fijación de la cuantía litigiosa

2.8. Fijación del objeto del proceso

2.9. Aportación de documentos y otras pruebas con la demanda

2.10. Copias de la demanda y de los documentos

2.11. Admisión, inadmisión o suspensión de la admisión de la demanda

2.12. Efectos que produce la demanda

2.13. Ampliación de la demanda

3. Fase de alegaciones (continuación)

3.1. La acumulación de acciones

3.2. La acumulación de procesos

3.3. Emplazamiento del demandado

3.4. Actitudes procesales que el demandado puede adoptar frente a la demanda
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3.5. Efectos procesales de la declaración de rebeldía (arts. 496 y ss. LEC)

3.6. Personación del demandado sin contestar a la demanda

3.7. La contestación a la demanda

3.8. Aportación de documentos y otras pruebas con la contestación a la demanda, y presentación de copias
de la contestación a la demanda y de los documentos acompañados

3.8. Alegación de excepciones reconvencionales por parte del demandado

3.9. La reconvención

3.10. Contestación a la reconvención

4. Procedimientos especiales: juicio monitorio y juicio cambiario

4.1. El proceso monitorio: nociones generales

4.2. Esquema general del proceso monitorio

4.3. El proceso monitorio europeo

4.4. El juicio cambiario

5. La audiencia previa

5.1. Convocatoria de la audiencia previa

5.2. Comparecencia del demandante

5.3. Comparecencia del demandado

5.4. Intento de conciliación

5.5. Debate y resolución sobre lascuestiones de carácter procesal que se hayan planteado en los escritos de
las partes

5.6. Integración de las alegaciones y de las peticiones efectuadas en los escritos iniciales, y de las pruebas
aportadas con esos escritos

5.7. Toma de postura de las partes sobre las pruebas aportadas hasta ese momento

5.8. Proposición y admisión de la prueba

5.8. Señalamiento del juicio

6. El juicio del ordinario y la vista del verbal

6.1. Actuaciones previas al acto del juicio (dentro del juicio ordinario)

6.2. Práctica de la prueba

6.3. Práctica de pruebas complementarias: Las diligencias finales

6.4. Actuaciones previas al acto de la vista (dentro del juicio verbal)

6.5. Desarrollo de la vista

7. Visionado y análisis de audiencias previas y juicios reales

8. Sentencia y costas procesales
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8.1. Aspectos formales de la sentencia civil

8.2. La congruencia de la sentencia

8.3. Efectos procesales de la sentencia firme: la cosa juzgada

8.5. Formas de finalización del proceso alternativas a la sentencia

8.6. Las costas procesales: criterios generales de imposición

8.7. La tasación de costas

9. Los recursos

9.1. Concepto de recurso

9.2. Clases de recursos

9.3. Legitimación para recurrir

9.4. Posibles efectos de la admisión de los recursos

9.5. Prohibición de la reformatio in peius

9.6. Recurso de reposición

9.7. Recurso de revisión

9.8. Recurso de apelación

9.9. Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

9.11. Recurso de queja

9.12. Medios de impugnación de resoluciones firmes: Rescisión de sentencias firmes a instancia del
demandado rebelde, revisión de sentencias firmes e incidente de nulidad de actuaciones

10. Simulación de una audiencia previa

11. Simulación de un juicio

12. Simulación de un juicio

13. Medidas cautelares y ejecución

13.1. Función de las medidas cautelares

13.2. Competencia

13.3. Medidas cautelares que pueden adoptarse

13.4. Presupuestos necesarios para adoptar medidas cautelares

13.5. Momentos procesales en quepueden pedirse las medidas cautelares y procedimiento para su adopción

13.6.Modificación de las medidas cautelares y prestación de caución sustitutoria

13.7. La ejecución provisional

13.8. La acción ejecutiva y el título ejecutivo

13.9. La competencia judicial respecto de la ejecución
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13.10. Legitimación activa y pasiva en el proceso de ejecución

13.11. La demanda ejecutiva

13.12. El despacho de la ejecución

13.13. Medidas ejecutivas que ha de adoptar el secretario judicial después del despacho de la ejecución

13.14. Oposición a la ejecución

14. Ejecución (continuación)

14.1. Actos de preparación del embargo

14.2. El embargo

14.3. Bienes inembargables

15.4. Efectos jurídicos derivados del embargo

14.6. El procedimiento de apremio: modalidades de apremio alternativas a la subasta

14.7. La subasta

14.8. La ejecución de condenas no dinerarias

15. Especialidades procesales en materia de consumidores y en cuanto al concurso de acreedores

15.1. Especialidades procesales en materia de consumidores

15.2. Especial referencia a los problemas procesales derivados de las cláusulas abusivas

15.3. Especialidades procesales en cuanto al concurso de acreedores

Metodologia

Durant el curs es portaran a terme les següents activitats, amb metodologies específiques en cada cas:

Classes expositives

Classes de resolució de casos

Presentació oral de treballs

Realització de judicis simulats A lo largo del curso se realizaran las siguientes actividades, con metodologias
específicas en cada caso:

Classes expositives

Classes de resolució de casos

Presentació oral de treballs

Realització de judicis simulats

Equip docent

Manuel Cachón Cadenas

Just Franco Arias
9



Just Franco Arias

Cristina Riba Trepat

Francisco Ramos Romeu

Consuelo Ruiz de la Fuente

Santiago Orriols García

Pedro Ruiz Soto

Albert Fauria Planas

Josep Lluís Rodríguez Torres

Laura Cachón Marinel-lo

Isaura Durán Salvadó

Alba Rodríguez Regueiro

Joan Manel Abril Campoy

Xavier Cecchini Rosell

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera

Lorenzo Prats Albentosa

Judith Solé Resina

Jorge Miquel Rodríguez

Ramón Morral Soldevila

Carles Górriz López

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials 93,75 3,75 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Preparació dels judicis simulats i de la presentació oral de treballs i realització
de casos práctics

93,75 3,75 1, 5, 6, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi i lectures sobre els temes tractats 187,5 7,5 1, 2, 3, 4, 5, 8

Avaluació

La qualificació del mòdul es compon de dos elements:
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La qualificació del mòdul es compon de dos elements:

1. Activitats d'avaluació continuada (50% de la nota final)

El Màster en Advocacia de la UAB és un ensenyament presencial en el que es valora especialment
l'assistència activa i la participació dels / les alumnes, motiu pel qual les activitats d'avaluació continuada són
una peça essencial del sistema. Tenen lloc a l'aula en la majoria de les classes.

El format de les activitats d'avaluació continuada és divers, però tenen caràcter marcadament pràctic (redacció
d'escrits, resolució de problemes reals, anàlisi de jurisprudència etc.). Com a regla general, les dates / hores
en què es realitzen no s'anuncien prèviament.

Els / les alumnes que no estiguin presents a l'aula en el moment en què es duguin a terme les activitats
d'avaluació continuada i, per tant no les realitzin, no podran recuperar-les en altres dates, tampoc són
possibles activitats alternatives que les supleixin. Aquesta regla regeix siguin les absències justificades o
injustificades. Per tant és, irrellevant que l'alumne aporti documentació que acrediti el motiu de la seva
absència.

La nota obtinguda en l'avaluació continuada roman invariada en els casos en què es dugui a terme l'examen
final de revaluació (vegeu el punt següent).

2. Examen final (50% de la nota final)

L'examen final ordinari té lloc en la data fixada per la Coordinació de la titulació. És una prova tipus test de 40
preguntes, amb quatre opcions de resposta. Les preguntes correctes sumen 1 punt, les incorrectes penalitzen
0,33 punts i les no contestades 0 punts. Ha d'obtenir-se com a mínim una qualificació de 4 punts sobre 10 en
l'examen final perquè se sumi la qualificació corresponent a l'obtinguda en l'avaluació continuada per superar
l'assignatura. L'assignatura es considerarà superada si la suma de la nota de les activitats d'avaluació
continuada i l'obtinguda en l'examen final iguala o supera els 5 punts sobre 10.

Els / les alumnes que no superin l'assignatura en l'examen final ordinari tenen la possibilitat de realitzar un
examen final de reavaluació, que es realitzarà en la data que fixi la Coordinació de la titulació. En tot cas, a
l'efecte de la qualificació final, la nota obtinguda en l'examen de reavaluació és la que preval, sigui superior o
inferior a la de l'examen final ordinari.

Ja que aquest mòdul de Litigació Civil es subdivideix, a efectes docents, en dos submòduls, Civil 1 (Temes de
Dret civil i de Dret mercantil) i Civil 2 (Dret processal civil), s'ha de precisar:

Cada submòdul s'organitza i es qualifica de manera independent, només hi ha una única nota final del mòdul
de Litigació Civil, resultant de la mitjana entre les notes dels dos submòduls. Perquè sigui possible realitzar la
mitjana cada submòdul ha d'estar aprovat, per tant, tenir una qualificació igual o superior a 5 (sobre 10). En
cas que no sigui així, l'alumne s'ha de presentar a l'examen de revaluació del submòdul suspès.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Examen final 50% 0 0 5, 7, 8, 9

Bibliografia

AA VV, Nociones preliminares de Derecho Procesal Civil, dir. Jordi Nieva y Llorenç Bujisa, ed. Atelier,
Barcelona, 2015.

GETE-ALONSO / SOLÉ RESINA, Lliçons de Dret Civil Català (Ed Tirant lo Blanch, Valencia 2016, 2017):

I Part General de Dret Civil
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I Part General de Dret Civil

II Dret de la persona

III Dret de família

IV Dret d'obligacions

DEL POZO/ VAQUER/ BOSCH. Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, 5ª ed. Marcial Pons, 2015.

DEL POZO/ VAQUER/ BOSCH. Derecho civil de Cataluña. Derecho de Sucesiones, Marcial Pons, 2009.

RAMOS MÉNDEZ, El juicio civil, ed. Atelier, Barcelona, 2015

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_civil_catala/

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio

http://www.registradors.cat/seccion.php?pag_id=182&xml_file=info_general&section=info_general
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