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Introducció

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i

procurador dels tribunals, desplegada per l’RD 775/2011, ha establert com a

requisit per a l’exercici de les professions jurídiques esmentades la superació de

cursos de formació comprensius del conjunt de competències professionals, i

la superació d’una prova final de capacitació.

Sense pretendre entrar en la discussió entre teoria i pràctica, el resultat i la

perspectiva d’anàlisi dels temes jurídics que es tracten en aquests materials són

fruit de la realitat professional dels seus autors, tots tres vinculats a la docència

universitària, però igualment advocats amb un dilatat exercici professional.

Aquests materials, sota el títol Procés civil I, pretenen ser una guia d’estudi per

a cobrir una de les competències requerides en els cursos de capacitació: ser

capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de

tutela jurisdiccional. El seu ús s’ha de dur a terme en combinació amb els

tractats, els manuals, les monografies i els articles doctrinals que hi hagi sobre

la matèria, i amb les recopilacions de formularis judicials, sense oblidar mai

la ineludible necessitat del contacte directe amb els textos legals ni la lectura

constant de la jurisprudència i doctrina dels tribunals.

El contingut, sense pretensions dogmàtiques, s’ha circumscrit a aspectes ge-

nerals del procés civil, i també es té present l’existència d’un Procés civil II, en

què s’inclouen com a matèries els processos declaratius ordinaris, els processos

especials i l’execució de títols judicials. La voluntat dels autors ha estat la de

centrar l’estudi, més enllà de la literalitat del text legal i partint de l’experiència

pràctica, en els aspectes essencials que es posen en relleu en l’aplicació forense

de les normes processals. A aquest efecte, s’hi incorporen cites jurisprudenci-

als, exemples i propostes d’activitats, amb l’objecte d’induir a la reflexió sobre

qüestions de particular interès o dificultat. S’ha intentat tractar totes les ma-

tèries de procés civil, essent conscients que, amb l’extensió programada i les

limitacions dels autors, la intensitat amb la qual es tracten cadascuna de les

diverses matèries divergeix.

Com que es tracta de la primera edició i com que encara no s’ha implantat

l’execució dels cursos de capacitació professional, no es disposen de dades so-

bre el grau d’utilitat, satisfacció i adaptació a les necessitats docents que po-

dran tenir en els estudiants; ara bé, és desig dels autors que el resultat sigui

positiu per a poder introduir millores en edicions posteriors.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Principis del procés civil
Josep Gràcia Casamitjana i Milagros Orozco Hermoso

1. Principis del procés civil

2. Els actes processals

3. Les parts en el procés civil

Mòdul didàctic 2
Jurisdicció i competència
Josep Gràcia Casamitjana i Milagros Orozco Hermoso

1. Jurisdicció i competència

2. L’objecte del procés

3. Tipus de processos i actuacions prèvies al procés

Mòdul didàctic 3
Al·legacions i prova
Belén Mora Capitán

1. Al·legacions

2. La prova

Mòdul didàctic 4
Acabament del procés: la sentència i altres formes d’acabament
Josep Gràcia Casamitjana i Belén Mora Capitán

1. Acabament del procés: la sentència i altres formes d’acabament

2. Els recursos
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