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Introducció

Amb aquest treball, Procés civil II, es dóna continuïtat als materials de Procés

civil I, que van ser confeccionats com a eina per a la docència dels estudis del

màster professional de l’Advocacia de la UOC. Així doncs, la presentació que

s’hi va fer és perfectament extrapolable al treball actual. De fet, i malgrat la

diferència parcial d’autoria, hauríem de parlar d’un únic treball, Procés civil,

que per a adaptar-lo a les assignatures del màster s’ha confeccionat en dues

fases.

Els estudiants que hagin usat els materials de Procés civil I no notaran cap dife-

rència metodològica amb l’ús de la present obra, que malgrat que resulti reite-

ratiu recordar-ho, té un enfocament totalment formatiu. És amb aquest enfo-

cament pedagògic que en tots els epígrafs es proposen activitats, perquè sigui

l’estudiant, que ja posseeix coneixements jurídics sòlids, el que aprofundeixi

en l’estudi de les matèries.

Ningú millor situat que els autors per a conèixer les limitacions de la seva obra,

i les crítiques potencials de tot tipus a les quals pot i ha de ser sotmesa (índex i

ordenació de les matèries, grau de profunditat en el seu tractament, omissions,

renúncia a enriquidors debats doctrinals, absència de citacions, etc.). Entenem

que aquesta obra només s’ha de considerar una eina més del procés formatiu,

i que no té sentit si no s’acompanya amb l’ús dels tractats, manuals, mono-

grafies i articles que hi ha de la matèria; i també amb la consulta constant i

reiterada de bases de dades on es reculli la jurisprudència i la doctrina dels òr-

gans judicials, i amb l’estudi exegètic –en ocasions infravalorat– de les normes

jurídiques que l’estudiant ha de dur a terme de manera directa i principal.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El procés d’execució
Ibon Hualde López

1. L’acció executiva i els títols executius

2. La competència en el procés d’execució

3. Els subjectes en el procés d’execució

4. La postulació

5. L’objecte de l’execució

6. Procediment

7. Costes i despeses en l’execució

Mòdul didàctic 2
L’execució dinerària i altres tipus d’execució
Ibon Hualde López

1. L’execució dinerària

2. L’execució no dinerària

Mòdul didàctic 3
Processos especials
Josep Gràcia Casamitjana i Ibon Hualde López

1. El judici verbal

2. El judici europeu d’escassa quantia

3. Els processos no dispositius: capacitat, filiació, matrimoni i menors

4. Procés monitori

5. El procés monitori europeu

6. Judici canviari

Mòdul didàctic 4
El procés concursal
Ibon Hualde López

1. Concepte

2. Regulació legal

3. Els òrgans del concurs

4. Les solucions extraconcursals de la insolvència

5. La declaració de concurs

6. La fase comuna

7. La fase de conveni

8. La fase de liquidació

9. La qualificació del concurs

10. La conclusió del concurs
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