
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
        
 
 
 

 

  

 
 

 MATERIA: 
PRÁCTICA XURÍDICA CIVIL I 

 
 
 

Módulo II: 
PRÁCTICA XURÍDICA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

I.  CALENDARIO XERAL 
 
 

OUTUBRO 2021 
L M M X V 
     
  6 7 8 

11  13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27   

 
II. DATOS XERAIS DA MATERIA 

 

• Código: P3351105 
• Nome: Práctica Xurídica Civil I 
• Ano académico: 2021/2022 
• Créditos: 6 
• Carácter: obrigatoria 
• Convocatoria: primeiro semestre 
• Grupo: único 

 
III. PROFESORADO  

 

• D. JESÚS A. AMARELO FERNÁNDEZ, avogado (ICA Lugo) 
• D. MIGUEL CARADUJE SOMOZA, avogado (ICA Lugo) 
• Dª PAULA FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, maxistrada (Xulgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Lugo) 
• Dª PALOMA FISAC DE RON, profesora titular de Dereito Civil (USC)  
• D. FRANCISCO LÓPEZ-QUIROGA NÚÑEZ, avogado (ICA Lugo) 
• D. JAVIER MASEDA RODRÍGUEZ, profesor titular de Dº Internacional Privado (USC) 
• Dª NATALIA NIETO ALBA, notaria (Lugo) 
• D. LOTARIO VILABOY LOIS, profesor titular de Dereito Procesual (USC) 

 
 

IV. CONTIDOS DA MATERIA 
 

A información sobre os OBXECTIVOS da MATERIA, CONTIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA E 
COMPLEMENTARIA, COMPETENCIAS, METODOLOXÍA DE ENSINANZA, SISTEMA DE AVALIACIÓN, TEMPO DE 
ESTUDO E TRABALLO PERSOAL E RECOMENDACIÓNS para o seu estudo pódese consultar na web da 
Escola de Práctica Xurídica e na web da USC, na seguinte ligazón: 
https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-
avogacia-lugo/20212022/practica-xuridica-civil-14755-14250-2-88093 

 
 
 
 
 



V. CALENDARIO DETALLADO 
 

DÍA HORARIO MATERIAS PROFESORADO 
PRÁCTICA XURÍDICA CIVIL I 

06.10.2021 10:00 a 11:30 h 
11:45 a 13:15 h 

Parte I. Sociedades civís, contratación e dereitos reais  
3. Sociedades civís: Contratos e estatutos máis usuais.- 4. 
Diferenciación entre tratos previos, acordos precontractuais e 
contratos.- 5. A figura da autocontratación.- 6. O contrato: a) 
Cuestións xerais e tipos de contratos; b) Traslativos de dominio 
(doazón; especial estudo da compravenda; permuta); c) Contrato 
de arrendamento d) Contratos de obra e servizos, mandato; e) 
Contratos aleatorios (renda vitalicia, seguro, xogo...). 

 
 

Dª PALOMA FISAC DE RON 
(profesora universitaria) 

07.10.2021 10:00 a 11:30 h 
11:45 a 13:15 h 

Parte I. Sociedades civís, contratación e dereitos reais 
3. Sociedades civís: Contratos e estatutos máis usuais.- 4. 
Diferenciación entre tratos previos, acordos precontractuais e 
contratos.- 5. A figura da autocontratación.- 6. O contrato: a) 
Cuestións xerais e tipos de contratos; b) Traslativos de dominio 
(doazón; especial estudo da compravenda; permuta); c) Contrato 
de arrendamento d) Contratos de obra e servizos, mandato; e) 
Contratos aleatorios (renda vitalicia, seguro, xogo...). 

 
 

Dª PALOMA FISAC DE RON 
(profesora universitaria) 

 

08.10.2021 10:00 a 11:30 h 
11:45 a 13:15 h 

Parte I. Sociedades civís, contratación e dereitos reais 
7. Os dereitos reais. Adquisición e perda.- 8. A posesión e a 
propiedade. O Rexistro da Propiedade.- 9. O usufructo, uso e 
habitación e as servidumes.- 10. O dereito de superficie.- 11. Os 
dereitos reais de garantía, en particular a hipoteca.- 12. A 
representación no negocio xurídico: Representación directa e 
indirecta. Representación voluntaria e legal. O poder. 

 
Dª PALOMA FISAC DE RON 

(profesora universitaria) 
 

11.10.2021 10:00 a 11:30 h 
11:45 a 13:15 h 

Parte I. Sociedades civís, contratación e dereitos reais 
7. Os dereitos reais. Adquisición e perda.- 8. A posesión e a 
propiedade. O Rexistro da Propiedade.- 9. O usufructo, uso e 
habitación e as servidumes.- 10. O dereito de superficie.- 11.Os 
dereitos reais de garantía, en particular a hipoteca.- 12. A 
representación no negocio xurídico: Representación directa e 
indirecta. Representación voluntaria e legal. O poder. 

 
Dª PALOMA FISAC DE RON 

(profesora universitaria) 
 

13.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Parte II. Cooperación xudicial civil internacional. Relacións 
xuridico-privadas internacionais: lei aplicable e 
determinación da competencia xurídica internacional  
1. O Regulamento nº 1215/2012, relativo á competencia xudicial, o recoñecemento e a execución 
de resolucións xudiciais en materia civil e mercantil.- 2.O Convenio de Lugano de 2007.- 3.O 
Regulamento (CE) nº 2201/2003 do Consello, relativo á competencia, o recoñecemento e a 
execución de resolucións xudiciais en materia matrimonial e de responsabilidade parental.- 4. O 
Regulamento (CE) nº 4/2009 do Consello, relativo á competencia, a lei aplicable, o recoñecemento 
e a execución das resolucións e a cooperación en materia de obrigacións de alimentos.- 5. O 
Regulamento nº 593/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a lei aplicable ás 
obrigacións contractuais.- 6. O Regulamento (CE) nº 864/2007 do Parlamento Europeo e do 
Consello, relativo á lei aplicable ás obrigacións extracontractuos.- 7. O Regulamento (UE) nº 
650/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á competencia, a lei aplicable, o 
recoñecemento e a execución das resolucións, á aceptación e a execución dos documentos 
públicos en materia de sucesións mortis causa e á creación dun certificado sucesorio europeo.-  
8. O Regulamento (UE) n ° 1259/2010 do Consello, polo que se establece unha cooperación 
reforzada no ámbito da lei aplicable ao divorcio e á separación xudicial.-  
9. Regulamento (UE) 2016/1103 do Consello, polo que se establece unha cooperación reforzada no 
ámbito da competencia, a lei aplicable, o recoñecemento e a execución de resolucións en materia 
de réximes económicos matrimoniais. 

 
 
 
 
 

D. JAVIER MASEDA RODRÍGUEZ 
(profesor universitario) 

 
 

14.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Partes III, IV, V e VI.- Preparación do proceso, xuízos 
ordinario e verbal, proba e medios de impugnación  
a) Análise das principais actividades previas ao proceso que pode 
realizar o avogado: conciliación, mediación, medidas cautelares, 
proba anticipada, aseguramento da proba, etc; b) Análise dos 
presupostos procesuais do órgano xurisdicional, das partes, do 
obxecto; c) Esquema dos procesos declarativos ordinarios 
(ordinario e verbal) e dos recursos; d) Particularidades dos 
principais medios de proba; e) Actividades prácticas: Solicitude de 
conciliación e de proba anticipada; Demanda e contestación; 
Escrito de interposición de recurso de reposición; Tramitación 
simulada dunha conciliación, dun xuízo ordinario (audiencia 
previa e xuízo) e dun xuízo verbal. 

 
 

 
D. LOTARIO VILABOY LOIS 

(profesor universitario)  

15.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Partes III, IV, V e VI.- Preparación do proceso, xuízos 
ordinario e verbal, proba e medios de impugnación  
a) Análise das principais actividades previas ao proceso que pode 
realizar o avogado: conciliación, mediación, medidas cautelares, 
proba anticipada, aseguramento da proba, etc; b) Análise dos 
presupostos procesuais do órgano xurisdicional, das partes, do 
obxecto; c) Esquema dos procesos declarativos ordinarios 

 
 
 

D. LOTARIO VILABOY LOIS  
(profesor universitario) 

 



(ordinario e verbal) e dos recursos; d) Particularidades dos 
principais medios de proba; e) Actividades prácticas: Solicitude de 
conciliación e de proba anticipada; Demanda e contestación; 
Escrito de interposición de recurso de reposición; Tramitación 
simulada dunha conciliación, dun xuízo ordinario (audiencia 
previa e xuízo) e dun xuízo verbal. 

18.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:15 a 19:45 h 

Parte III: A preparación do proceso 
1.-O interese do cliente e a parcela do dereito privado na que se 
residencia; 2.-Elección da vía extraprocesual ou procesual en función da 
relación risco-beneficio. 3.- A vía extraprocesual; 4.- A vía procesual: a) 
Obtención de datos e documentos, asesoramentos técnicos previos, 
indagación da solvencia do contrario…; b) Asegurarse co cliente sobre os 
diferentes presupostos e requisitos procesuais e contemplar a utilización 
das dilixencias preliminares; c) Deslindar os feitos demostrados dos 
demostrables, con especial atención á carga da proba, e implicar o cliente 
na achega da proba, a proba anticipada e o aseguramento da proba; d) 
Elixir a pretensión que se vai a exercitar e precisar a petición; e) Procurar 
o aseguramento da tutela xudicial mediante as medidas cautelares; f) 
Manexar as bases de datos para localizar os fundamentos xurídicos en 
que apoiar a pretensión. 

 
 
 
 

D. JESÚS AMARELO FERNÁNDEZ 
(avogado) 

 

19.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Parte IV: O proceso ordinario. 
1- . Ámbito: Análise dos apartados 1º e 2º do artigo 249 da LAC.  
 2.-Demanda, contestación e reconvención. 3.- Audiencia previa: 
finalidades.  4.- Xuízo, en particular a actividade probatoria: a) Distinción 
entre feitos demostrados e demostrables; b) Medios, valoración, carga, 
procedemento probatorio; c) Especial referencia aos documentos 
públicos, a proba de peritos e as técnicas do interrogatorio. 5.-   
Conclusións e dilixencias finais. 6.- Sentenza: contido, requisitos e clases. 
7.- Particularidades sustantivas e procesuais en determinadas materias: 
dereitos fundamentais, condicións xerais da contratación, etc.  
Parte V: O xuízo verbal. 
1.- Ámbito: análise dos apartados 1º e 2º do artigo 250 da LAC.  
2.- Demanda e contestación. 3.- Vista, especial referencia á actividade 
probatoria e ás conclusións. 4.- Sentenza. 5.- Particularidades substantivas 
e procesuais en determinadas materias: protección posesoria, 
incumprimento dos contratos de venda de bens mobles inscritos no 
Rexistro e os contratos de arrendamento financeiro ou de venda a prazos 
con reserva de dominio, dereito de rectificación, cesación en defensa dos 
intereses colectivos e difusos dos consumidores, etc. 

 
 
 
 

D. JESÚS A. AMARELO FERNÁNDEZ 
(avogado) 

 

20.10.2021    
 
 

21.10.2021  
 

  
 

22.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Parte I. Sociedades civís, contratación e dereitos Reais 
1.- Cuestións previas que fai falta ter en conta. 3.- Sociedades 
civís: Contratos e estatutos máis usuais. 7.- Os dereitos reais. 
Adquisición e perda. 8.- A posesión e a propiedade. O Rexistro da 
Propiedade. 9.- O usufructo, uso e habitación e as servidumes. 
10.- O dereito de superficie. 11.- Os dereitos reais de garantía, en 
particular a hipoteca. 12.- A representación no negocio xurídico: 
Representación directa e indirecta. Representación voluntaria e 
legal. O poder. 

  
 

Dª NATALIA NIETO ALBA 
(notaria) 

25.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Parte VI: Os medios de impugnación 
1.- Esquema procedimental e particularidades das actuacións 
escritas e orais. 2.- Escrito de aclaración. Reposición. Revisión.  
Apelación. Infracción procesual. Casación. Queixa. 3.- O proceso 
de revisión e o proceso de audiencia ao demandado rebelde. 4.- A 
nulidade de actuacións. 
Parte VII: A execución 
1.- Os presupostos procesuais da execución. 2.- Títulos 
executivos. 3.- Liquidación de títulos ilíquidos. 4.- Demanda 
executiva e despacho de execución  5.- Oposición á execución e a 
actos concretos. 6.- Execución provisional. 7.- Execución en 
diñeiro: particularidades da fase de embargo e da fase de 
aseguramento. Medios de realización dos bens embargados. 
Pagamento ao acreedor executante. 8.- Execución non en diñeiro: 
particularidades 9.- Execucións especiais. 

 
 
 
 

D. JESÚS AMARELO FERNÁNDEZ 
(avogado 



26.10.2021 16:00 a 18:00 h 
 

Parte I. Sociedades civís, contratación e dereitos reais 
1.- O encargo do cliente. 2.- Diferenciación entre tratos previos, 
acordos precontractuais e contratos. 4.- A figura da 
autocontratación. 5.- O contrato: a) Cuestións xerais e tipos de 
contratos; b) Traslativos de dominio (doazón; especial estudo da 
compravenda; permuta); c) Contrato de arrendamento d) 
Contratos de obra e servizos, mandato; e) Contratos aleatorios 
(renda vitalicia, seguro, xogo...). 

 
 

D. MIGUEL CARADUJE SOMOZA 
(avogado) 

 
 
 
 

18:00 a 20:00 h Parte VIII. Procesos especiais 
1.- Breve introdución aos procesos especiais regulados no libro IV 
da LAC: ámbito de aplicación e esquema procedimental básico. 
2.- O xuízo monitorio: Supostos en que procede. Documentación 
da débeda reclamada. Competencia. Petición inicial. 
Requirimento de pago. Despacho da execución. Pago. Oposición: 
A conversión en xuízo verbal ou ordinario.  3.- Outros procesos 
especiais: Serán estudados nas materias de “Práctica Xurídica 
Mercantil” (xuízo cambiario) e “Práctica Xurídica Civil II” 
(procesos non dispositivos e procesos sobre división xudicial de 
patrimonios). 

 
 
 

D. FRANCISCO LÓPEZ QUIROGA NÚÑEZ 
(avogado) 

27.10.2021 16:00 a 18:00 h 
18:00 a 20:00 h 

Simulación de xuízo Dª PAULA FERNÁNDEZ BERMÚDEZ 
(maxistrada) 
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