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Informació general de l'assignatura

Denominació LITIGACIÓ CIVIL I MERCANTIL

Codi 14606

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

15

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

9 6

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CORTADA CORTIJO, MARIA NEUS

Departament/s DRET PRIVAT

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

LITIGACIÓ CIVIL (10'5 CRÈDITS ECTS) : CLASSE PRESENCIAL 105 H. 
LITIGACIÓ MERCANTIL (4,5 CRÈDITS ECTS): CLASSE PRESENCIAL 45 H.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició CATALÀ 
CASTELLÀ

Distribució de crèdits LITIGACIO CIVIL 10'5 crèdits ECTS 
LITIGACIÓ MERCANTIL 4'5 crèdits ECTS
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BARRAU PONS, SILVIA silvia.barrau@cuatrecasas.com 1,5

BARRON ARNICHES, PALOMA
BEGOÑA

paloma.barron@udl.cat ,5

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat 0

CIRERA CLOTET, MERCÈ mcc@voltes.com ,5

CORTADA CORTIJO, MARIA
NEUS

neus.cortada@udl.cat 2,5

ENRECH LARREA, EDUARDO eduardo.enrech@udl.cat ,5

FLORENSA TOMAS, CARLES
ENRIC

carles.florensa@udl.cat ,75

FONTANELLAS MORELL,
JOSEP MARIA

josepmaria.fontanellas@udl.cat 1

GIRIBET SERVETO,
AUREMBIAIX

biaixgiribet@gmail.com ,5

GOMEZ GUSI, JOSE LUIS joseluis.gomez@udl.cat 1

GOÑI GUEMBE, ADRIÁN adriangoniguembe@gmail.com 1
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GRAU PEREZ, JOSE ALBERTO alberto.grau@advocatslleida.org ,75

GÓMEZ CLAVERÍA, PABLO pablogomezclaveria@gmail.com ,25

PADIAL ALBAS, ADORACION
MARIA

dora.padial@udl.cat ,5

PIÑOL ALENTA, JAIME jaume.pinol@udl.cat ,5

PLA MATEU, ROSER roserpla12@gmail.com ,5

PUENTE GONZÁLEZ, JORDI notariapuente@gmail.com ,5

PUYALTO FRANCO, MARIA
JOSE

mariajose.puyalto@udl.cat 1

RIBA ESTEVE, ANTONI antonioriba@sarabogados.com ,25

SANCHEZ VILLUENDAS, PILAR sanchezvilluendas@advocatslleida.org 1

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura Litigació civil i mercantil forma part part de l'Mòdul Obligatori Assessoria i Litigació. Amb aquesta
assignatura es pretén que l'estudiantat, a través dels coneixements, adquirits en el Grau de Dret i les eines
estudiades en aquest Màster, conegui en profunditat la tasca d'assessorament legal de l'advocat / de l'advocada en
l'àmbit jurídic privat.

Objectius acadèmics de l'assignatura
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1. Assumir l'advocacia com una funció social i solidària
2. Identificar els interessos en joc en les situacions més habituals en què es pot trobar a l'iniciar-se en la

professió
3. Identificar els aspectes substantius del cas i valer-se dels mitjans de prova més idonis
4. Identificar les implicacions interdisciplinars de l'assumpte que se li encarrega
5. Defensar amb lleialtat i independència els interessos confiats pel client
6. Mantenir una adequada relació i comunicació amb el client
7. Analitzar la viabilitat de les possibles solucions als conflictes des del punt de vista substantiu i processal,

prenent en consideració la possible durada del litigi o de la negociació, els aspectes econòmics i fins i tot
els fiscals, i les repercussions en l'aspecte humà per les parts en conflicte

8. Triar, si és el cas, l'acció judicial adient per a resoldre el cas
9. Conèixer i aplicar les tècniques tàctiques i estratègies que li permetin dirigir, seguir i resoldre judicialment

qualsevol assumpte jurídic
10. Argumentar amb correcció jurídica tant oralment com per escrit
11. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència, i la doctrina científica aplicable al cas
12. Conèixer el contingut i utilitat dels documents notarials i registrals bàsics
13. Conèixer els "usos fori" dels juzgaos i tribunals on ser realitza la seva activitat
14. Conèixer el funcionament i la praxi dels serveis de torn ofici i assistència al detingut així com l'orientació

jurídica
15. Sap analitzar els rols de génere en l'estructura familiar clàssica i en els nous models de família

Competències

Competèncias bàsiques

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

CB7. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolucio de problemes
en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea
d'estudi

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis
a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
étiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions -y els coneixements i raons últimes que les
fonamenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigúetats

CB10. Que els estudiants posseixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autonòma

Competències generals

CG1. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i valors democràtics

Competències especifiques

CE1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics
especialitzats adquirits al grau a la realitat canviant a la que s'enfronten els advocats per evitar situacions de
lessió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o al seu exercici professional davant tribunals o
autoritats públiques i en les funcions d'assessorament

CE2. Coneixer les tècniques diriguides a la investigació i establiment dels fets en els diferents tipus de
procediments, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials

CE3. Coneixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela
jurisdiccional nacionals i internacionals
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CE4. Coneixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant
mètodes alternatius a la via jurisdiccional

CE7 Saber identificar conflictes d'interessos i coneixer tècniques per la seva resolució, establir l'abast del secret
professional i de la confidencialitat i preservar la independència de criteri

CE8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per l'assessorament jurídic

CE10. Desenvolupar destreses i habilitats per l'elecció de l'estratègia correcta per la defensa dels drets dels clients
tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional

CE13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques en atenció al
contingut i al destinatari al que van adreçades, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit
procedimental

CE14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics o multidisciplinars

CE15. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en
les seves relacions amb els ciutadans, amb els professionals i amb les institucions

Competències transversals

CT5. Aplicar la perspectiva de génere a les funcions pròpies de l'àmbit professional

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Matèria civil

1. Tutela judicial efectiva. El dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. El dret a la defensa i a l'assitencia
lletrada. 2. La Llei de Plantes i demarcació judicial. La organització judicial. 3.Les ordres jurisdiccionals.
Jurisidicció i competència. Extensió i límits de la jurisidicció en l'ordre jurisdiccional. 3. La defensa dels
mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes: l'arbitratge, la mediació, la transacció, la negociació i altres.
4. La bona fe, l'abús del dret i el frau de llei. 5. Fets i actes processals. Actes preparatoris dels judicis. Qüestions
incidentals. La pretensioó com a objecte del procés. 6. Les Qüestions prejudicials. 7. Dret de la circulació. 8.
Contractes tendents a la transmissió de la propietat. Contractes d'ús i gaudi. 9. Representació en el negoci jurídic.
Representació directa i indirecta. Representació voluntària i legal. El poder .10. La protecció de la propietat. 11. La
hipoteca i altres garanties de crèdit. 12. Qüestions matrimonials. Edat i incapacitación.Testamento, legítimes i
successió intestada. Partició de l'herència. 13. El Registre Civil. Eficàcia dels seients. Publicitat i rectificació dels
seients. 14. Jurisdicció i competència en l'ordre civil i mercantil. 15. Les parts en el procediment civil. Capacitat,
legitimació, representació i defensa. 16. Els terminis processals, caducitat i prescripció. 17. L'acumulació
d'accions. 18. Procediments: ordinari, verbal general, sobre la capacitat de les persones, matrimonials i de menors,
monitori i concursals. 19. Les resolucions processals: tipus i mitjans d'impugnació. 20. La rebel·lia. 21. L'execució
provisional i definitiva de títols judicials i no judicials. Oposició a l'execució. 22. Els drets civils forals i especials.
El dret interregional a Espanya. 23. Cooperació judicial civil internacional. Les relacions juridicoprivades
internacionals.

Matèria mercantil.

Les societats mercantils. Els contractes i operacions mercantils. El registre mercantil. L'advocat / a mercantil:
assessorament i representació de les societats mercantils. La protecció de la propietat intel·lectual i de la propietat
industrial. La defensa de la competència. Les qüestions processals en matèria de concurs.
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Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats d'ensenyament-aprenentatge presencial (a l'aula)
Són aquelles que proporcionen informació nova o ajuden a l'estudiant en el desenvolupament de certes estratègies
que es consideren rellevants perquè l'alumne pugui iniciar o avançar en el seu procés personal de construcció de
coneixements i que per la seva complexitat o exigència tècnica, elements factuals i conceptuals siguin necessari
desenvolupar presencialment

Lliçó Magistral: Aquest mètode es basa en la comunicació oral d'una sèrie de continguts que els estudiants
procuren registrar per escrit i que pretén una visió de síntesi orientadora i clarificadora, així com obrir possibilitats i
vies a l'alumnat ajudat d'altres tècniques i material bibliogràfic.

Estudi de casos: Es tracta d'una metodologia integrada en la qual l'alumne ha de realitzar l'anàlisi,
conceptualització i investigació de possibles solucions al voltant d'un cas real o simulat per tal de conèixer-lo,
interpretar-lo, resoldre'l, general hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-los,
etc. El model que utilitzarà és aquell que pretén ensenyar a aplicar principis i normes legals establerts a casos
particulars de manera que els estudiants s'exercitin en la selecció i aplicació dels principis adequats a cada
situació.

Lectures orientades de textos i documents: La finalitat d’aquesta activitat és propiciar la consulta i l'anàlisi
crítica de determinats temes, és a dir, com un mitjà per ampliar i aprofundir els coneixements adquirits en les
sessions magistrals.

Activitats d'ensenyament-aprenentatge autònom (fora de l'aula)
En aquest tipus d'activitats l'alumne treballa de manera autònoma sobre aspectes que ja domina ja que té la
informació, coneixements i estratègies suficients. Entre les activitats d'ensenyament-aprenentatge autònom més
comuns cal esmentar l'estudi personal, que bàsicament consisteix en l'estudi de continguts relacionats amb les
classes teòriques o pràctiques.
 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

En el primer semestre es desenvoluparà la part de litigació civil (10'5 ECTS)

En el segon semestre es desenvoluparà la part de litigació mercantil (4'5 ECTS)

Sistema d'avaluació

La qualificació de l'assignatura Litigació Civil i Mercantil és el resultat de la mitjana ponderada de les qualificacions
finals de cadascuna de les parts. Així la matèria "litigació civil" pondera un (70%) i la matèria "ligitación mercantil" 
(30%).

a)Evaluació Ligitación civil (70%)

2 proves teóriques tipus test de resposta múltiple sobre el contingut de la matèria: ponderació 50%
cada prova

b)Evaluació Ligitació Mercantil (30%)

Resolució de casos (3): ponderació 60% (20% cada cas)
Prova teòrica tipus test de resposta múltiple sobre el contingut de la matèria: ponderació 40%

c) Informe perspectiva de gènere en la Litigació Civil (+1 punt)

Realització d'un breu Informe sobre la presència o, en el seu cas, introducció, de la perspectiva de gènere
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en la Litigació Civil. L'Informe ha de tenir entre 2 i 4 fulls ( arial 12, interlineat senzill) aportant la vostra visió
sobre quina és la situació de la perspectiva de gènere en la Litigació  civil i si penseu que cal fer alguna
proposta de modificació o reforma.

L'activitat és obligatòria i afegeix un punt a la qualificació final obtinguda de les proves anteriors.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Litigació Civil:

LA BIBLIOGRAFIA I RECURSOS D'INFORMACIÓ ES FACILITARAN A LES CLASSES PRESENCIALS
D'ACORD AMB LA TEMÀTICA.

 

Ligitació Mercantil:

És imprescindible: Código de Comercio y Legislación Mercantil (edicions actualitzades a setembre 2015).
També es pot consultar la legislació actualitzada a: http://noticias.juridicas.com/
 

Bibliografia bàsica (últimes edicions)

BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R: Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la
Competencia y Propiedad Industrial, Aranzadi.
BROSETA, M y MARTINEZ SANZ, F: Manual de Derecho Mercantil (Volumen I i II ), Tecnos.
GALLEGO SÁNCHEZ, E: Derecho Mercantil (Part Primera i Segona ), Tirant Lo Blanc.
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A Y ROJO, A: Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I i II , Civitas.
SANCHEZ CALERO GUILARTE, J Y SANCHEZ CALERO, F: Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen
I i II , Dykinson.

Revistes

Revista de Derecho de Sociedades (RdS)
Revistade Derecho Mercantil
Revistade Derecho Privado
Derecho de los Negocios
Revista Jurídica del Notariado
La Ley. Revista jurídica Española de doctrina, legislación y jurisprudencia
Revista General de legislación y jurisprudencia
Revista General de Derecho Europeo.
http://www.indret.com/ca/
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal
Revista de distribución y competencia
Revista Española de Seguros

Pàgines Web

Registro Mercantil Central: http://www.rmc.es/
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas: http://www.icac.meh.es/ (Instituto de Contabilidad y
Auditoria deCuentas)
Comisión de las Naciones unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI) http://www.uncitral.org/
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT): http://www.unidroit.org/
Organización Mundial de la Propiedad Intelectural: http://www.wipo.int/portal/es/
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: http://www.cnmc.es/
Instituto de Derecho Industrial: http://www.usc.es/es/institutos/idius/
Oficina Española de Patentes y marcas: http://www.oepm.es/es
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Altres recursos

http://almacendederecho.org/
http://www.abogares.com/
http://jsanchezcalero.blogspot.com/
http://derechomercantilespana.blogspot.com/
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