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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20429 - El Procés Civil d'Execució
Crèdits 1,28 de presencials (32 hores) 4,72 de no presencials (118 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 10, 1S, Menorca, GDRE (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Carlos Seguí Puntas Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura és continuació i colofó de la matèria Dret Processal Civil. En el curs anterior es va estudiar
el procés civil de declaració; i en aquest (l'últim de Grau) es tracta el procés d'execució de títols judicials
i contractuals, i de les mesures cautelars (semblants a les executives) que es poden adoptar en el procés de
declaració per assegurar el compliment de la sentència que es dicti.
L'assignatura té un caràcter mixt, teòric i pràctic. Des del punt de vista teòric, conflueixen en l'estudi del
Procés d'Execució matèries molt diverses: per descomptat, normes i doctrina processal, però també matèria
registral, notarial i civil substantiva. La comprensió per l'alumne del conjunt d'aquestes normes coordinades
fa imprescindible un bon estudi teòric de l'assignatura.
Però, al mateix temps, és una matèria essencialment pràctica, perquè pròpiament es tracta d'executar, realitzar,
convertir el declarat (el que ha de ser) en el real (el que és). Per això, l'examen i realització de casos pràctics
és imprescindible en el seu tractament, així com l'estudi de les resolucions que els Tribunals de Justícia han
dictat al respecte.

Requisits

Essencials
Introducció al Dret Jurisdiccional
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Recomanables
El Procés Civil de Declaració

Competències

Específiques
* Específiques · 1. [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics. En concret, es treballarà sobre resolucions

judicials pròpies del procés civil d'execució. 2. [8] Comunicació..

Genèriques
* Genèriques · A més d'aconseguir que l'estudiant adquireixi els coneixements jurídics bàsics de la matèria

[2], aquesta assignatura s'ocuparà de les competències transversals que s'especifiquen a continuació..

Transversals
* Bàsica · Es poden consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver adquirit en finalitzar el

grau en la següent adreça: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
20429 - El Procés Civil d'Execució. 20429 El Procés Civil d'Execució

0. Introducció: el títol executiu i l'acció executiva

1. Subjetes del procés d'execució.

2. L'objecte de l'execució.

3. El procés ordinari d'execució.

- L'inici de l'execució. La oposició a l'execució. Formes de l'activitat executiva. L'execució
forçosa dinerària. L'execució forçosa no dinerària.

4. L'execució provisional

5. L'execució de resolucions de condemna dictades en l'extranger.

6. Les mesures cautelars

Metodologia docent

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Amb les classes teòriques es persegueix transmetre als
alumnes els coneixements legals i doctrinals essencials de la
matèria.

18

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) A les classes pràctiques els alumnes comentarán els casos
pràctics, qüestionaris i resolucions judicials ofertes pel
professor.

L'alumne vindrà a la classe pràctica amb els textos legals
oportuns per a realitzar la pràctica proposada en l'horari de
classe. El cas pràctic es resoldrà en els últims 30 minuts del
total del temps assignat a la pràctica.

10

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'alumne haurà de donar compte, en finalitzar l'aprenentatge
de l'assignatura, de l'assimilació dels conceptes teòrics i
pràctics treballats durant el curs.

2

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Es farà una avaluació parcial dels coneixements teòrics i
pràctics adquirits per l'alumne.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i treball autònom
individual o en grup

La finalitat és que l'alumne assisteixi a cadascuna de les classes teòriques
havent preparat mitjançant lectura de manual o altres textos el contingut del
que va a ser objecte d'explicació.

118

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció L'alumne haurà de donar compte, en finalitzar l'aprenentatge de l'assignatura, de l'assimilació dels conceptes

teòrics i pràctics treballats durant el curs.
Criteris d'avaluació L'alumne haurà de rendir compte del total dels coneixements adquirits durant el curs (inclosos els que han estat

objecte d'avaluació parcial), mitjançant la resposta a les preguntes de desenvolupament que se li formuli. La
durada del mateix serà de 90 minuts. L'examen final tindrà un valor del 50% de la nota final.

Perquè es pugui fer mitjana amb la nota del primer parcial serà necessari que la nota de l'examen final abasti la
qualificació mínima de 4 punts sobre 10 (articulo 26 del Reglament Acadèmic).

Percentatge de la qualificació final 50% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 50%

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Es farà una avaluació parcial dels coneixements teòrics i pràctics adquirits per l'alumne.
Criteris d'avaluació Constarà de dues parts de 45 minuts cadascuna. A la primera s'avaluaran els coneixements teòrics mitjançant

preguntes breus relatives al contingut del programa. A la segona part es realitzarà una pràctica d'acord amb els
criteris i en la forma que han estat realitzades les pràctiques presencials del curs. Cada part té una valoració
del 25% del total de la nota final.

A la part pràctica l'alumne pot venir proveït de textos legals sense comentaris.

Aquesta avaluació no és eliminatòria, i será recuperable en el període d'avaluació complementària.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Manual d'Isabel Tapia Fernández, El proceso de Ejecución, Palma de Mallorca 2012, col.lecció materials
didàctics Universitat de les Illes Balears.
Textos legals:
- Llei d'enjudiciament civil.
- Llei Hipotecària.
- Reglament Hipotecari.

Bibliografia complementària

Juan Montero Aroca y otros, Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Editorial Tirant Lo Blanch, 2011.

Altres recursos
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Aquells materials aportats pel professor que estimi convenients per completar els coneixements de l'alumne.


