
 

 

 

PROGRAMA DE DRET 

INTERNACIONAL PRIVAT 

Homologació de títols estrangers 
 

 

1. LES FONTS DEL DRET INTERNACIONAL PRIVAT ESPANYOL. 

1.1. Normes de DIPr d’origen institucional: origen, característiques i 

exemples de normes. L’ europeïtzació del Dret internacional privat i 

l'Espai judicial europeu. 

1.2. Normes de DIPr d’origen convencional: origen, característiques i 

exemples de normes 

1.3. Normes de DIPr d’origen autònom: característiques i normes 

principals on es troba la regulació de: la competència judicial 

internacional, llei aplicable, reconeixement i execució de resolucions i 

cooperació jurídica internacional.  

1.4 Normes i jerarquia en l'aplicació de les fonts.  

 

2. COMPETÈNCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. 

2.1. Les condicions d'aplicació (material, espacial, temporal i si escau, 

subjectiu) del Reglament Brussel·les Ibis (R. 1215/2012)  

2.2. Els fòrums previstos en el Reglament Brussel·les Ibis (R. 

1215/2012) 

2.3. Els altres Reglaments europeus sobre competència judicial 

internacional (aliments, divorci, successions, insolvència): condicions 

generals d’aplicació 

 

 



3. DRET PROCESAL I L’ASSISTÈNCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. 

3.1. Dret processal internacional español: lex fori regit processum i 

l'acreditació del dret estranger davant els tribunals espanyols.  

3.2. L’assistència judicial internacional a la Unió Europea i els 

reglaments europeus sobre notificacions (R. 1393/2007) i obtenció de 

proves a l'estranger (R. 1206/2001).  

3.3 L’assistència judicial internacional en dret convencional i en dret 

autònom (Ley de cooperación jurídica internacional). 

 

4. DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE EN ELS CONFLICTES DE 

LLEIS INTERNACIONALS. 

4.1. Aspectes generals d'aplicació i normes de conflicte contingudes 

en els Reglaments europeus en matèria de: aliments, divorci, 

obligacions contractuals, extracontractuals, successions. 

4.2. Aspectes generals d'aplicació i normes de conflicte contingudes 

en Convenis internacionals en què Espanya sigui Estat contractant. 

4.3. Les normes de conflicte del Codi civil espanyol i normes 

d’aplicació (arts. 9-12 CC) 

 

5. RECONEIXEMENT I EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS ESTRANGERES A 

ESPANYA 

5.1. El principi de reconeixement mutu i els sistemes de 

reconeixement i execució prevists en els reglaments europeus  

5.2. El reconeixement i execució en els convenis internacional 

5.3. El reconeixement i execució en dret autònom espanyol.  

 

6. DRET INTERREGIONAL O INTERTERRITORIAL ESPANYOL: LA 

RESOLUCIÓ DELS conflictes de lleis interns sorgits per la coexistència de 

diferents legislacions a Espanya (art. 13 i art.16 Codi civil espanyol). El 

veïnatge civil com a punt de connexió (arts. 14-15 CC) 
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