Acord del 29-04-2015 de publicació del temari de la fase d’oposició per a
l’accés a les categories de batlle i de fiscal adjunt
Vista la publicació de la Llei 28/2014 qualificada de modificació de la Llei
qualificada de la Justícia, del 3 de setembre del 1993,
Vista la Disposició final cinquena de l’esmentada Llei “El Consell Superior de la

Justícia ha de publicar el temari de la fase d’oposició per a l’accés a les
categories de batlle i de fiscal adjunt en el termini de sis mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei,”
El Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data 29 d’abril del 2015,
ACORDA
1.- Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el temari de la fase
d’oposició per a l’accés a les categories de batlle i de fiscal adjunt en el termini
de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
2.- Les persones interessades poden recollir a la Secretaria general del Consell
Superior de la Justícia la llista bibliogràfica que s’anirà actualitzant en funció
de l’evolució de la legislació vigent.
Cosa que es fa pública per al coneixement general.
Andorra la Vella, als 29 d’abril del 2015.

EL MEMBRE SECRETARI
Antoni ALEIX CAMP

Vist i Plau
EL PRESIDENT
Enric CASADEVALL MEDRANO

1

Temari de la fase d’oposició per a l’accés a les categories de batlle i de
fiscal adjunt
PART GENERAL

LA CONSTITUCIÓ ANDORRANA
Tema 1 La Constitució del Principat : generalitats
Tema 2 Les institucions emanades de la Constitució
I Els fonaments de l’Estat andorrà II. Els Coprínceps. III El Consell General. IV El Govern.
V L’estructura territorial. VI El Tribunal Constitucional, a) Els recursos d’empara i de
súplica com a recursos extraordinaris b) El recurs d’Empara per vulneració del dret
fonamental a la jurisdicció reconegut per l’article 10 de la Constitució.

LA JUSTÍCIA
Tema 3 Jurisdicció i competència
I El Poder Judicial. II Extensió i límits de la jurisdicció. III Els òrgans de la jurisdicció
andorrana. IV La Batllia: composició i competències. V El Tribunal de Corts: composició
i competències. VI El Tribunal Superior de Justícia: composició i competències. VII El
Ple del Tribunal Superior de Justícia.
Tema 4 Govern de l'organització judicial
I El Consell Superior de la Justícia. II Organització i funcionament del Consell Superior
de la Justícia. III Competència del Consell Superior de la Justícia.
Tema 5 Estatut dels Batlles i Magistrats (I)
I La Carrera Judicial. II L’accés a la Carrera Judicial. III Drets i obligacions dels Batlles i
Magistrats. IV Situacions administratives dels membres de la Carrera Judicial.
Tema 6 Estatut dels Batlles i Magistrats (II)
I Incompatibilitats i prohibicions dels membres de la Carrera Judicial. II La recusació i
abstenció. III Responsabilitat dels Batlles i Magistrats. IV Responsabilitat penal. V
Responsabilitat civil. VI Responsabilitat disciplinària. VII Règim disciplinari.
Tema 7 Les resolucions judicials
I Les resolucions judicials: providències, autes i sentències. II Els actes de comunicació:
requeriments, notificacions i citacions.
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Tema 8 El Ministeri Fiscal
I El Ministeri Fiscal: composició, funcions i competències. II Principi de legalitat i
relacions amb el Govern i el Consell General.
Tema 9 Estatut del Ministeri Fiscal
I La Carrera Fiscal. II L’accés a la Carrera Fiscal. III Drets i obligacions dels membres del
Ministeri Fiscal. IV Situacions administratives dels membres de la Carrera Fiscal. IV
Incompatibilitats i prohibicions dels membres de la Carrera Fiscal. V La recusació i
abstenció. VI Responsabilitat dels membres de la Carrera Fiscal. VII Responsabilitat
penal. VIII Responsabilitat civil. IX Responsabilitat disciplinària. X Règim disciplinari.
Tema 10 Els Secretaris Judicials
I Accés a la funció. II Drets i obligacions. III Situacions administratives. IV
Responsabilitat.

ELS DRETS HUMANS
Tema 11 Obligació de respectar els drets Humans
Declaració Universal dels Drets Humans.- Tribunal Europeu dels Drets Humans:
competència, procediment i aplicació extraterritorial del Conveni Europeu dels Drets
Humans i efectes.
Tema 12 Dret a la vida
I La vida: principi i interrupció. II La protecció de la vida: la pena de mort i el recurs
legítim a la força. III Obligacions negatives i positives. IV Efectes del CEDH entre
persones particulars.
Tema 13 Prohibició de la tortura
I El grau de violència. II El lloc de les violències. III Les víctimes potencials, especial
referència als col·lectius més febles.
Tema 14 Prohibició de l’esclavatge i del treball forçat
I Una prohibició absoluta. II Els treballs que no tenen la consideració de treball forçat.
III Obligacions positives.
Tema 15 Dret a la llibertat i a la seguretat
I Camp d’aplicació. II La regularitat de la detenció. III Les privacions de llibertat
autoritzades. IV Les garanties de la persona privada de llibertat: a) el dret a ser
informat del motiu de la detenció; b) les garanties que ha de presentar el “jutge”
encarregat d’examinar el motiu de la detenció; la celeritat del procediment; el
procediment d’habeas corpus; el dret a reparació en cas de ser detingut il·legalment.
Tema 16 Dret a un judici equitable
I Les nocions de “drets o obligacions de caràcter civil i d’acusació en matèria penal”. II
El dret d’accés a un tribunal. III Exigències institucionals. IV Exigències processals:
presumpció d’innocència i drets de la defensa. V Efectes extraterritorials
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Tema 17 Cap pena sense Llei
I Legalitat de les penes i no retroactivitat. II La no-retroactivitat: principi i excepcions.
III El principi del non bis in idem.
Tema 18 Dret al respecte de la vida privada i familiar
I Marge d’apreciació dels Estats. II Camp d’aplicació. III Test de control de
convencionalitat. IV Tipus d’ingerències: vida privada, nom, integritat física i mental,
correspondència i vida familiar.
Tema 19 La llibertat de pensament, de consciència i de religió
I Interpretació. II Aspectes específics: codis vestimentaris, detinguts i conviccions
religioses, proselitisme, abstenció d’intervenció de l’Estat en els conflictes que oposen
les comunitats religioses, llibertat d’associació, control dels llocs de culte. III Garanties
connexes.
Tema 20 La llibertat d’expressió
I L’objecte de la protecció. II Restriccions possibles. III Llibertat d’expressió i: seguretat
nacional, ordre públic, moralitat, drets de tercers, autoritat i imparcialitat del poder
judicial, protecció de les fonts dels periodistes.
Tema 21 La llibertat de reunió i d’associació
I La llibertat de reunió pacífica. II Les manifestacions de la llibertat d’associació: partits
polítics, associacions civils i sindicats.
Tema 22 Dret a un recurs efectiu
I La creació de vies específiques. II El significat de l’exigència “d’efectivitat”.
Tema 23 Prohibició de la discriminació
I Les dues clàusules anti-discriminatòries: article 14 del TEDH i article 1 del protocol
núm. 12. II Diferents facetes del contenciós anti-discriminatori : nacionalitat, sexe,
orientació sexual i origen ètnic.
Tema 24 Protecció de la propietat
I L’àmbit del dret de propietat. II Justificació de la ingerència. III La indemnització dels
perjudicis causats.
Tema 25 llibertat de circulació
I Prohibició d’expulsar els nacionals. II Circulació i protecció de les persones.
DRET PRIVAT
DRET DE LA PERSONA I DE LA FAMÍLIA
Tema 26 La persona física
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I Concepte i classes de persones. II. La capacitat de les persones: capacitat jurídica i
capacitat d’obrar. III. Adquisició de la personalitat: el naixement i la protecció jurídica
del concebut. IV. Fi de la personalitat: significació jurídica de la mort.
Tema 27 Els drets de la personalitat
I. Els drets de la personalitat en la Constitució del Principat d’Andorra: concepte i
característiques. II.- Els drets de la personalitat en l’esfera física de la persona: 1. Dret a
la vida; 2. Dret a la integritat física i moral. III. Els drets de la personalitat en l’esfera
moral de la persona: 1. Dret al nom; 2. Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge:
la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la
intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.
Tema 28 Condicions de la persona
I.- L’edat: transcendència jurídica i situacions de la persona per raó de l’edat. 2.
Situacions de la persona per raó de l’edat: minoria d’edat, emancipació i majoria
d’edat II.- La incapacitació: causes i procediment d’incapacitació. Conseqüències III.Limitacions a la capacitat d’obrar per raó de la prodigalitat IV.- Situació jurídica del
concursat i fallit.
Tema 29 La protecció dels menors i incapacitats
I. Protecció del menor: 1. Situacions d’abandonament i desemparament; 2. Mesures de
protecció.- II. Pàtria potestat: 1. Concepte i característiques; 2. Contingut; 3. Exercici; 4.
Suspensió, privació i extinció.- III. Les institucions tutelars: 1. Principis i regles
comunes; 2. La tutela ordinària dels menors; 3. La tutela del menor per l’Estat; 4. Les
institucions tutelars per als incapacitats.
Tema 30 Localització de la persona
I. El domicili: 1. Concepte. 2. Modalitats del domicili: A) En atenció al seu origen. B) En
base a la seva eficàcia. C) El domicili familiar. D) Unitat o Pluralitat de domicilis.- II.
Absència de la persona: noció i situació jurídica de l’absent. III. La declaració judicial de
mort: concepte, requisits i efectes.
Tema 31 La nacionalitat andorrana
I. Doctrina general sobre la nacionalitat: 1. Noció. 2. Normativa andorrana sobre la
nacionalitat. 3. Naturalesa jurídica.- II. Atribució de la nacionalitat andorrana.- III.
Adquisició de la nacionalitat andorrana: 1. Noció i requisits. 2. Supòsits.- IV. Altres
formes d’adquisició de la nacionalitat andorrana.- V. Vicissituds de la nacionalitat: 1.
Pèrdua de la nacionalitat andorrana: A) Pèrdua voluntària de la nacionalitat. B) Privació
de la nacionalitat. 2. Recuperació de la nacionalitat andorrana.
Tema 32 La família
I.- El dret de família: característiques i protecció constitucional de la família II.Aspectes jurídics i sociològics de la família. III.- El parentiu: noció i computació del
parentiu: concepte, classes, còmput i conseqüències IV.- L’obligació d’aliments entre
parents: règim jurídic.
Tema 33 El matrimoni, la unió civil i les unions estables de parella.
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I.- Concepte i naturalesa jurídica del matrimoni i sistema matrimonial andorrà. II.- La
promesa de matrimoni: noció i règim jurídic. III.- Requisits del matrimoni:
consentiment matrimonial, capacitat i forma. IV.- La Llei 34/2014, del 27 de novembre,
qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de
30 de juny de 1995. V.- Les unions estables de parella: constitució, pressupòsits i
efectes.
Tema 34 Les situacions de crisis matrimonials
I. LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI: 1.Concepte i causes de nul·litat. 2. Eficàcia de la
declaració de nul·litat: referència al matrimoni putatiu i a la dissolució del règim
econòmic matrimonial. 3.L’acció de nul·litat i la convalidació del matrimoni nul.
4.L’execució de les resolucions i sentències fermes canòniques respecte a la dissolució
o nul·litat del vincle matrimonial. 5. Constància registral. II. LA SEPARACIÓ
MATRIMONIAL: 1. Concepte i classes de separació. 2. Les causes de separació. 3.
Eficàcia de la separació matrimonial: referència a la reconciliació. 4. Constància
registral. III. LA DISSOLUCIÓ DEL MATRIMONI: 1.Supòsits i especial referència al
divorci: concepte.2. Causes de divorci i acció. 3. Efectes i constància registral. IV.
PROCEDIMENTS JUDICIALS I EFECTES COMUNS: 1. Jurisdicció competent i
procediment. 2.- Mesures provisionalíssimes i provisionals. 3. Mesures definitives. 4.
La modificació de mesures definitives.
Tema 35 La filiació
I. Concepte, règim jurídic i classes: 1. La relació de filiació; 2. Normes i principis de
regulació; 3. Classes de filiació.- II. Determinació de la filiació en general.- III.
Determinació extrajudicial de la maternitat.- IV. Determinació extrajudicial de la
paternitat: 1. Paternitat legítima (matrimonial); 2. Paternitat no matrimonial.- V.
Determinació judicial de la filiació: 1. Tipus; 2. Regles comunes; 3. Accions de
reclamació; 4. Accions d’impugnació.- VI. Efectes de la filiació.
Tema 36 L’adopció
I. Concepte i règim jurídic: 1. Concepte; 2. Normes reguladores i principis.- II. La
preadopció: 1. Concepte, regles i òrgans competents; 2. Tramitació i assignació; 3.
Efectes i extinció.- III. Requisits subjectius de l’adopció: 1. Capacitat per adoptar; 2.
L’adoptat.- IV. L’expedient d’adopció: 1. Inici de l’expedient; 2. Persones que hi
intervenen; 3. Constitució de l’adopció.- V. L’Adopció Internacional: 1. Òrgans
competents; 2. Requisits; 3. Tramitació; 4. Efectes; 5. Reconeixement formal i
inscripció.- VI. Efectes de l’adopció: 1. Principi general; 2. Esfera personal i familiar; 3.
Efectes patrimonials.- VII. Inscripció al Registre Civil.- VIII. Extinció.
Tema 37 El registre civil
I. Concepte, antecedents i normativa vigent.- II. Objecte i àmbit.- III. Organització del
Registre: 1. Organització; 2. Seccions.- IV. Assentaments registrals: 1. Concepte i
classes; 2. Eficàcia de la inscripció; 3. Rectificació.- V. Procediment registral.- VI. La
publicitat formal.
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Tema 38 Efectes del matrimoni
I.- Drets i deures dels cònjuges: els drets i deures de caràcter personal i patrimonial. II.Efectes del matrimoni: el règim econòmic matrimonial supletori dels andorrans. III.- La
contractació entre cònjuges. 1. Contractes onerosos. Contractes gratuïts. 3. Contractes
de gestió.
Tema 39 Els capítols matrimonials
I. Consideracions generals sobre els capítols matrimonials: 1. Concepte. 2. Funcions. 3.
Configuració jurídica.- II. Estructura dels capítols matrimonials: 1. Subjectes. 2.
Circumstàncies temporals. 3. Requisits de forma. 4. Publicitat.- III.- Modificació dels
capítols matrimonials: 1. Alteració dels capítols matrimonials. 2. Interdependència de
les aportacions matrimonials. 3. Irrevocabilitat de les donacions atorgades en capítols
matrimonials.- IV. Ineficàcia dels capítols matrimonials: 1. Invalidesa. 2. Ineficàcia.
Tema 40 El règim de separació de béns
El règim de separació de béns en el dret familiar andorrà: 1. El règim econòmic
matrimonial a Andorra. 2. Determinació dels matrimonis subjectes al règim andorrà de
separació de béns.- II. Estructura del règim de separació de béns: 1. Determinació de
les titularitats en el règim de separació de béns. 2. Prevalença de la titularitat formal
sobre la subrogació real. 3. La norma de tancament del règim de separació de béns.III. Gestió dels béns privatius.- IV. Extinció del règim de separació de béns.
Tema 41 El dot i institucions afins
I. Consideracions generals sobre el dot: 1. Concepte. 2. Règim jurídic. 3. Classes de
dot.- II. Constitució del dot: 1. Subjectes. 2. Formes de constitució. 3. Circumstàncies
temporals.- III. Règim jurídic del dot: 1. Del dot inestimat. 2. Del dot estimat.- IV.
Restitució del dot V. Garanties del dot: 1. L’opció dotal. 2. La tenuta.- VI. L’esponsalici o
escreix.
Tema 42 Drets viduals
I. La protecció del consort supervivent. II. L’usdefruit universal capitular: noció i règim
jurídic. III. L’any de plor. III.1. Noció i pressupòsits. III.2. Efectes i extinció. IV. La quarta
vidual. IV.1. origen i naturalesa jurídica. IV.2. Pressupòsits i objecte de la quarta. IV.3
quantia i pagament de la quarta. La reducció o supressió de llegats, donacions i altres
atribucions per causa de mort. IV.4. Extinció i pèrdua.
Tema 43 La persona jurídica en general
I. Consideracions generals sobre les persones jurídiques: 1. Noció. 2. L’abús de la
personalitat jurídica. 3. Classes de persones jurídiques: A) En atenció al seu caràcter. B)
Per raó de les seves finalitats. C) Segons la seva estructura.- II. Capacitat de les
persones jurídiques: 1. Capacitat jurídica. 2. Capacitat d’obrar. 3. Responsabilitat.- III.
Domicili de les persones jurídiques.- IV. Nacionalitat.- V. Extinció de les persones
jurídiques
Tema 44 Associacions i fundacions
I.- El dret d’associació a l’ordenament jurídic andorrà: 1. Protecció constitucional. 2.
Àmbit d’aplicació. 3. Concepte. 4. Classificació. II.- Constitució i règim jurídic de les
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associacions. III.- El dret de fundació en l’ordenament jurídic andorrà:. reconeixement
legal i concepte IV.- Règim jurídic de les fundacions: constitució, funcionament i
extinció.
Tema 45 Societats mercantils
I. Concepte i classes. 1.1 evolució normativa i diferències amb la societat civil. 1.2
concepte i criteris classificatoris. II. Disposicions generals sobre societats mercantils. III.
Constitució de societats mercantils. Requisits. 4. Dissolució i liquidació de les societats
mercantils. 4.1. Causes de dissolució i efectes. 4.2. El procés de liquidació.
Tema 46 Societats mercantils en particular
I. Societats col·lectives: noció i règim jurídic. 1.1 noció i trets definitoris. 1.2 règim
jurídic. II. Societats de responsabilitat limitada: noció i règim jurídic. 2.1 concepte i
trets definitoris. 2.2 règim jurídic. 3.3. Dissolució i liquidació. III. Societat anònima:
fundació de la societat anònima. 3.2. Règim jurídic de les societats anònimes. 3.3.
Dissolució i liquidació de la Societat anònima.
DRET D’OBLIGACIONS I CONTRACTES
Tema 47 L’obligació en general
I. La relació obligatòria: 1. Concepte. 2. Característiques. 3. Elements de l’obligació. 4.
L’obligació natural. II. Les fonts de les obligacions. III. L’enriquiment injust: 1. Noció i
supòsits. 2. Requisits. 3. Efectes. IV. Els subjectes de la relació obligatòria: 1. Posició
jurídica del creditor. 2. Posició jurídica del deutor.
Tema 48 L’objecte de l’obligació
I. La prestació: 1. Concepte i modalitats. 2. Requisits.- II. Classificació de les obligacions
per raó del seu objecte: 1. Obligacions específiques i genèriques. 2. Obligacions
alternatives. 3. Obligacions divisibles i indivisibles. III. Les obligacions dineràries: 1.
Concepte i modalitats. 2. Les clàusules d’estabilització. IV. Les obligacions d’interessos.
Tema 49 Classes d’obligacions
I. L’obligació a termini: concepte i modalitats. II. L’obligació condicional: règim jurídic.
III. les obligacions sinal·lagmàtiques: règim jurídic. IV. La resolució de les obligacions
sinal·lagmàtiques per incompliment.
Tema 50 El compliment de les obligacions
I. El pagament: 1. Configuració jurídica. 2. Requisits. 3. Subjectes: A) El solvens. B)
L’accipiens. 4. Prova del pagament. 5. Despeses del pagament. II. La imputació de
pagaments. III. Oferta de pagament i consignació: 1. L’oferta de pagament. 2. La
consignació del deute. IV. Subrogats del pagament: 1. La datio in solutum. 2. Pagament
per cessió de béns. 3. Compensació
Tema 51 Incompliment de les obligacions
I. L’incompliment de l’obligació: 1. Conceptes generals; 2.- L’incompliment definitiu; 3.
El compliment defectuós.- II. La mora: 1. Conceptes generals; 2. La mora del deutor.
Requisits; 3. Efectes de la mora debitoris; 4. Terminació de la mora debitoris.- III.
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Responsabilitat del deutor per l’incompliment.- IV. Modificació convencional del
sistema de la responsabilitat del deutor.

Tema 52 Protecció del dret de crèdit
I. Règim jurídic de les accions subrogatòria i revocatòria o pauliana: 1. Acció
subrogatòria; 2. Acció revocatòria o pauliana.- II. L’execució col·lectiva dels deutes.- III.
La declaració de fallida i el conveni judicial: 1. Regles generals; 2. Regles particulars del
Conveni judicial; 3. Regles particulars de la fallida..- IV. El concurs de creditors:
pressupòsits.- V. Preferència i prelació de crèdits.
Tema 53 Modificació i extinció de les obligacions
I. La novació: concepte, requisits i classes. II. Règim jurídic de la condonació del deute.
III. La denúncia per voluntat unilateral i el dissens mutu. IV. la confusió de drets:
concepte i eficàcia.
Tema 54 La pluralitat dels subjectes
I. Obligacions amb pluralitat de subjectes: modalitats.- II. Règim jurídic de les
obligacions mancomunades o parciàries.- III. Règim jurídic de les obligacions solidàries:
1. En general. 2. Relacions externes: A) En la solidaritat de creditors. B) En la solidaritat
de deutors. 3. Relacions internes
Tema 55 Garanties de l’obligació
I. Noció de garantia. II. La clàusula penal: concepte i modalitats. III. Les arres: concepte
i modalitats. IV. El dret de retenció: règim jurídic. V. La fiança: concepte i règim jurídic.
Tema 56 La responsabilitat extracontractual
I. La responsabilitat extracontractual (la lex Aquilia): 1. Concepte i regulació; 2.
Responsabilitat penal i civil; 3. Responsabilitat contractual i extracontractual.- II. La
responsabilitat per fets propis: 1. Pressupòsits; 2. L’acció de responsabilitat.- III. La
responsabilitat per fets aliens.- IV. La responsabilitat per danys causats per animals o
coses.- IV. La responsabilitat per danys causats per productes defectuosos.
Tema 57 La Prescripció extintiva
I. Concepte i fonament.- II. Estructura: 1.Subjectes. 2. Objecte.- III. Inici del termini de
prescripció.- IV. Terminis de prescripció.- V. Interrupció de la prescripció.
Tema 58 Teoria general del contracte
I. L’autonomia privada: concepte i límits.- II. El contracte: 1. Noció; 2. Característiques;
3. Elements del contracte.- III. El consentiment.- IV. L’objecte.- V. La causa: 1.
Concepte; 2. Causa del contracte i causa de l’obligació; 3. Requisits.- VI. La forma del
contracte.
Tema 59 Formació del contracte
I. Formació del contracte: 1. Conceptes generals; 2. Tractes preliminars.- II. Oferta.- III.
Acceptació.-IV. La contractació en massa: 1. Concepte; 2. Les condicions generals dels
contractes: règim.- V. Classes de contractes.
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Tema 60 Interpretació i modificació del contracte
I. Interpretació i qualificació dels contractes.- II. Les regles sobre interpretació.- III. La
integració del contracte.- IV. La modificació del contracte per alteració de les
circumstàncies.- V. La cessió del contracte.- VI. El sots-contracte
Tema 61 Eficàcia i ineficàcia dels contractes
I. Eficàcia del contracte: 1. Eficàcia contractual; 2. Característiques; 3. Règim jurídic del
contracte a favor de tercers.- II La ineficàcia: 1. Conceptes generals; 2. La nul·litat; 3.
L’anul·labilitat; 4. Conseqüències de la sentència de nul·litat.- III. La restitutio in
integrum.- IV. La rescissió dels contractes, la rescissió per lesió. V.- La normativa sobre
protecció de consumidors: especial esment a les clàusules abusives.
Tema 62 Vicis de la voluntat. Negocis anormals
I. Formació irregular del contracte: 1. Conceptes generals; 2. Manca absoluta de
consentiment.- II. Vicis del consentiment: 1. La declaració sense llibertat: la violència i
la intimidació; 2. L’error; 3. El dol.- III. Contractes simulats.- IV Contractes fiduciaris: 1.
Concepte i tipus; 2. La figura del prestanoms.- V. Contractes indirectes.
Tema 63 El contracte de compra-venda
I. Concepte i característiques.- II. Estructura: 1. Subjectes. 2. Objecte: A) Cosa. B) Preu.
3. Perfecció.- III. Obligacions a càrrec del venedor: 1. Lliurament de la cosa al
comprador: A) Significació jurídica del lliurament de la cosa. B) La venda amb pacte de
reserva de domini. 2. L’obligació de sanejament: A) Sanejament per evicció. B)
Sanejament per vicis ocults.
Tema 64 Els contractes de compra-venda i permuta
I. Obligacions a càrrec del comprador: 1. Obligació de pagar el preu. 2. Facultat del
comprador de suspendre el pagament del preu. 3. Assumpció del risc per pèrdua de la
cosa.- II. La venda a carta de gràcia. 1. Concepte i funcions.- 2. Estructura. 3. Posició
jurídica del venedor. 4. Posició jurídica del comprador. 5. Precisions judicials sobre la
venda a carta e gràcia.- III. La permuta.
Tema 65 La donació
I. Concepte i naturalesa jurídica.- II. Estructura: 1. Subjectes. 2. Objecte. 3. Forma.- III.
Efectes. 1. En general. 2. Revocació de les donacions. A) Revocació per ingratitud del
donatari. B) Revocació per supervivència de fills. 3. Reversió de les donacions.- IV.
Particularitats en matèria de donacions: 1. La donació per causa de mort. 2. Donacions
sub modo. 3. Donacions remuneratòries.
Tema 66 El contracte d’arrendament
I.- Concepte i característiques del contracte. II.- Estructura del contracte
d’arrendament: subjectes, objecte, forma i durada del contracte. III.- Obligacions de
l’arrendador i de l’arrendatari. IV .- Extinció de l’arrendament. La reconducció tàcita.
Tema 67 El contracte d’arrendament de finques urbanes
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I.- Principis generals que informen la normativa andorrana sobre arrendament de
finques urbanes. II.- Estructura del contracte: referència especial a la seva durada, el
lloguer i les seves modificacions. III.- Efectes del contracte. IV.- Extinció del contracte.
V.- Regulació dels processos arrendaticis.
Tema 68 El contracte d’obra
I.- Concepte i modalitats del contracte d’obra. diferències amb el contracte
d’arrendament de serveis. II.- Estructura del contracte: subjectes, objecte i forma. III.
Obligacions del contractista i del propietari de l’obra. IV. El risc en el contracte d’obra.
especial referencia a la responsabilitat per ruïna.
Tema 69 El contracte de mandat
I.- Concepte i característiques del contracte de mandat. Mandat i representació. II.Estructura del contracte de mandat: subjectes, objecte i forma. III.- Efectes i extinció
del contracte de mandat. IV.- El contracte de mediació o corretatge.
Tema 70 El contracte de préstec
I.- Concepte, naturalesa jurídica i modalitats del contracte de préstec. II.- Estructura
del contracte de préstec: subjectes, objecte i forma. III.- Efectes del contracte i
referència al préstec usurari i a l’anatocisme. IV.- El contracte de leasing: noció i
característiques.
Tema 71 El contracte de dipòsit
I. Concepte, característiques i classes de dipòsit. II. Estructura del contracte: subjectes,
objecte, forma i perfecció. III. Efectes del contracte de dipòsit. IV. El contracte de
compte corrent i el contracte de garatge. IV.1. El contracte de compte corrent. IV.2.El
contracte de garatge.
Tema 72 El contracte de societat
I. Societat i contracte de societat: 1. Societat i contracte de societat; 2. Classes de
societat- II. Estructura del contracte de societat: subjectes, objecte i forma de
constitució de la societat.- III. La relació contractual: 1. Obligacions dels socis; 2.
Relacions entre els socis; 3. Participació en pèrdues i guanys.- IV. La societat: 1. El
patrimoni comú; 2. Administració i gestió; 3. Responsabilitat.-V. Extinció.
Tema 73 La transacció i l’arbitratge
I.- Concepte i naturalesa jurídica de la transacció. II.- Estructura del contracte:
subjectes, objecte i forma. III.- Efectes i ineficàcia de la transacció. IV.- La transacció
judicial. V.- L’arbitratge. Concepte i classes. VI.- El conveni arbitral. Concepte,
subjectes, objecte i forma. VII.- El laude arbitral. Efectes. VIII.- Ineficàcia.
Tema 74 Els contractes aleatoris
I.- Concepte i característiques dels contractes aleatoris. II.- El contracte de renta
vitalícia: règim jurídic. III.- El violari: noció i règim jurídic. IV.- Els censals: noció i règim
jurídic. V.- El contracte d’assegurança
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Tema 75 El contracte de treball
I. El Codi de relacions laborals: principis inspiradors. II.- Pressupòsits de la regulació del
contracte de treball. concepte i classes. III. Eficàcia constitutiva i normativa. IV.
Obligacions de les parts: obligacions de l’empresari (especial referència al salari).
obligacions del treballador. V. Drets de les parts.
Tema 76 El contracte de treball. Causes d’extinció.
I. Causes d’extinció de la relació laboral. II. Causes d’extinció derivades de la voluntat
de les parts contractuals. La regulació de l’acomiadament: classes i efectes. IV. Altres
causes extintives: la força major.
DRETS REALS
Tema 77 Els drets reals en general
I. Els dret real: 1. Estatut jurídic del dret de les coses. 2. Concepte i característiques
dels drets reals. 3. Situacions dubtoses: A) Els drets reals in faciendo i les obligacions
propter rem. B) El ius ad rem. 4. Classificació dels drets reals.- II. La tipicitat dels drets
reals.- III. La relació jurídica real: 1. Subjectes. 2. Objecte. 3. Contingut.
Tema 78 La possessió
I. Concepte i elements de la possessió: 1. Concepte; 2. El posseïdor; 3. Objecte; 4.
Contingut .- II. El concepte possessori: 1. Delimitació; 2. Interversió del concepte.- III.
Classes de possessió.- IV. Vicissituds de la possessió: 1. Adquisició; 2. Conservació i
Modificació; 3. Pèrdua i recuperació.- V. Liquidació de la situació possessòria.- VI. La
tutela interdictal de la possessió: 1. Caracterització; 2. Classes d’interdictes.
Tema 79 Constitució de drets reals
I. Sistemes d’adquisició i de transmissió de drets reals. II. La teoria del títol i el mode:
classes de tradició. III. La usucapió dels drets reals. IV. Renúncia a la usucapió.
Tema 80 El dret de propietat
I.- Concepte, fonament i característiques del dret de propietat a l’ordenament andorrà.
II.- Formes d’adquisició del dret de propietat: referència a l’ocupació i l’accessió. III.Protecció del dret de propietat: règim jurídic de les accions reivindicatòria, publiciana i
negatòria. IV.- Delimitació de les finques: l’acció d’atermenament.
Tema 81 Límits del dret de propietat
I.- Les relacions de veïnatge: noció i règim jurídic. II.- Les immissions: noció i règim
jurídic. III.- La paret mitgera: constitució i règim jurídic. IV.- Les prohibicions de
disposar.
Tema 82 Propietats especials
I.- La copropietat: 1. Noció i formes. 2. Poders dels condominis. 3. Extinció: la divisió.II. La propietat de cases per pisos o propietat horitzontal: 1. Noció. 2. Regulació i
constitució. 3. Drets i obligacions dels propietaris. 4. Administració i representació.- III.
La regulació processal de la propietat horitzontal. IV.- La multipropietat.- V. Les
urbanitzacions privades: 1. Noció. 2. Els elements de la urbanització. 3. Règim jurídic.
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Tema 83 Drets sobre béns immaterials
I.- Protecció de les invencions: el dret de patent. 1. Objecte. 2. Subjectes. 3.
Transmissió. 4. Procediment. 5. Efectes. II.- El dret de marques: 1. Concepte. 2.
Subjectes. 3. Procediment. 4. Efectes. 5. Transmissió. 6. Protecció. III.- La protecció dels
noms comercials, les denominacions socials i els rètols d’establiments. IV.- La propietat
intel·lectual: 1. Concepte. 2. Subjectes. 3. Objecte. 4. Protecció. 5. Extinció.
Tema 84 Els títols valors
I. Els títols valors: concepte, característiques i classes. II. La lletra de canvi: règim jurídic
en el dret andorrà. III. La responsabilitat canviària i les excepcions canviàries. IV. El xec:
règim jurídic en el dret andorrà.
Tema 85 El dret real d’usdefruit
I.- Concepte i característiques del dret real d’usdefruit. II.- Constitució del dret
d’usdefruit: modalitats. III.- Contingut del dret real d’usdefruit. IV.- Extinció d’usdefruit.
Tema 86 El dret real de servitud
I. Concepte i característiques de les servituds.- II. Constitució de les servituds: 1. Per
títol. 2. Per usucapió. 3. Per llei.- III. Contingut de les servituds: 1. Exercici. 2. Obres i
millores. L’acció confessòria de servitud.- IV. Extinció de les servituds.- V. Precisions
sobre determinades servituds: 1. Servituds sobre alçada de les edificacions. 2 Servitud
de pas. 3. Servituds en matèria d’aigües. 4. Servitud voluntària de llums i vistes.
Tema 87 L’emfiteusi
I. Previ. II. L’emfiteusi: concepte, constitució i estructura. III. Facultats i deures del
propietari i de l’emfiteuta. IV. Extinció de l’emfiteusi. V. El dret real de superfície: noció
i règim jurídic.
Tema 88 Els drets reals de garantia
I. Concepte i característiques dels drets reals de garantia.- II. Estructura dels drets reals
de garantia: 1. Subjectes; 2. Objecte; 3. Constitució; 4. Realització de valor - III. El dret
de penyora: 1. Noció; 2. Contingut del dret; 3. Extinció; 4. Penyores especials.- IV. El
dret d’hipoteca: 1. Concepte i requisits; 2. Contingut del dret; 3. Modalitats.
DRET DE SUCCESSIONS
Tema 89 La successió per causa de mort
I. La successió per causa de mort en el dret andorrà: successió voluntària i successió
legal. II Principis que informen la successió per causa de mort en el dret andorrà. III El
successor: la distinció entre hereu i legatari i règim jurídic de la institució d’hereu en
cosa certa i en l’usdefruit. IV L’objecte de la successió per causa de mort.
Tema 90 Les fases del procés successori
I L’obertura de la successió. II. La vocació i la delació hereditàries: noció i règim jurídic.
La interrogatio in iure. III Els pressupòsits subjectius de la delació: règim jurídic de la
indignitat successòria. IV Les prohibicions de succeir a un causant determinat.
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Tema 91 Efectes de la delació hereditària
I La delació solidària: règim jurídic del dret d’acréixer. II La transmissibilitat de la
delació. III L’adquisició de la possessió dels béns hereditaris. IV Règim jurídic de
l’herència jacent.
Tema 92 El testament
I Concepte i característiques del testament. II Formalitats del testament en general. III
La capacitat per a testar. IV Les substitucions pupil·lar i exemplar com a mitjans per a
suplir la manca de capacitat del testador.
Tema 93 Les formes testamentàries
I El testament notarial obert: requisits. II El testament tancat: noció i formalitats. III El
codicil i les memòries testamentàries: noció i règim jurídic.
Tema 94 Ineficàcia de les disposicions testamentàries
I La nul·litat del testament: causes de nul·litat i efectes. II La clàusula codicil·lar: noció i
efectes. III La revocació de les disposicions testamentàries. IV La nul·litat de les
disposicions testamentàries. V Ineficàcia sobrevinguda per crisi matrimonial o de
convivència
Tema 95 Interpretació i execució dels testaments
I Principis generals sobre interpretació dels testaments i regles en matèria
d’interpretació de les disposicions testamentàries. II L’execució del testament:
concepte i naturalesa jurídica del càrrec de marmessor. II Constitució i extinció del
càrrec de marmessor. IV Exercici del càrrec de marmessor.
Tema 96 L’ institució d’hereu
I Concepte i funcions de la institució hereditària. II Requisits i modalitats de la institució
d’hereu. III La institució d’hereu sota condició. IV La designació d’hereu per fiduciari.
Tema 97 Substitucions hereditàries
I La substitució vulgar: noció i règim jurídic. II L’herència fideïcomissària: noció i
modalitats. III Interpretació dels fideïcomisos. IV Efectes del fideïcomís abans i després
de la delació fideïcomissària.
Tema 98 Els llegats
I Concepte i modalitats dels llegats. II Subjectes del llegat: el gravat i el beneficiari. III
Ineficàcia dels llegats. IV Extinció dels llegats.
Tema 99 La successió paccionada
I Els pactes successoris: concepte, capacitat, objecte i forma. Nul·litat i revocació. II
Concepte, naturalesa jurídica i classes d’heretaments. III Heretament simple i
cumulatiu, mutual i preventiu. IV Efectes de l’heretament en vida de l’heretant i en el
moment de l’obertura de la successió. V Pactes successoris d’atribució particular. VI Els
Capítols Matrimonials.
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Tema 100 L a successió intestada
I Concepte i supòsits d’obertura de la successió intestada. II El sistema de la successió
intestada: parentiu que dóna dret a succeir i règim jurídic del dret de representació
successòria. III Ordres i regles de la successió intestada. IV La successió intestada del
causant impúber. V Successió en els béns troncals.
Tema 101 La llegítima
I Concepte i naturalesa jurídica de la llegítima en el dret andorrà. II Determinació dels
legitimaris i formes d’atribució de la llegítima. II La computació i imputació legitimària.
El pagament de la llegítima i la protecció del seu contingut econòmic. Preterició,
desheretament i inoficiositat legitimària. III Extinció de la llegítima.
Tema 102 Acceptació i repudiació de l’herència
I Concepte, requisits i modalitats d’acceptació de l’herència. II La repudiació de
l’herència: requisits. III Efectes de l’acceptació en forma pura de l’herència i de
l’acceptació a benefici d’inventari. IV El benefici de la separació de patrimonis:
concepte i règim jurídic.
Tema 103 La comunitat hereditària
I Concepte, naturalesa jurídica i règim de la comunitat hereditària. II La partició
hereditària: noció, classes i procediments particionals. III Efectes i ineficàcia de la
partició hereditària. Especial menció a la rescissió de la partició. IV La col·lació
hereditària: noció i règim jurídic.
DRET PROCESSAL CIVIL
Tema 104 El procés civil de de l’òptica constitucional
I L´article 10 de la Constitució i els tractats internacionals sobre drets humans. II Els
drets processals a la Constitució d’Andorra. El dret a la jurisdicció. III.- Les garanties
processals. La seva tutela.
Tema 105 Principis del procés civil
I.- Els principis del procés: audiència i igualtat processal II.- Els principis dispositiu i
d’aportació de part. III.- El principi de bona fe processal. IV.- El principi de lliure
valoració de la prova.
Tema 106 La jurisdicció civil
I.- La jurisdicció civil. Concepte i classes. II.- Òrgans unipersonals i col·legiats:
composició i competències.
Tema 107 La competència en matèria civil
I.- Competència objectiva, funcional i territorial. II.- Els conflictes de competència. III.Competència i execució de resolucions civils estrangeres.
Tema 108 Les parts processals
I.- El concepte de part processal. Capacitat per a ser part i capacitat processal. II.- La
legitimació: concepte, classes. III.- La substitució i la successió processal. IV.- La
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pluralitat de parts processals: el litisconsorci voluntari i necessari. V.- La intervenció de
tercers: classes. Especial esment a la crida en garantia. VI.- La representació processal i
la postulació: La regulació de procuradors i advocats. VII.- El Ministeri Fiscal: règim i
competències en matèria civil.
Tema 109 l’objecte del procés civil
I.- La determinació de l’objecte del procés. II. L’acumulació de pretensions. Acumulació
d’accions i de processos
Tema 110 La fase d’al.legacions
I.- La demanda: concepte, requisits i ampliació. II.- Litispendència. III.- L’emplaçament
del demandat i les posicions front a la demanda. La rebel·lia processal. IV.- Excepcions
processals: concepte i classes (dilatòries i peremptòries). V.- La contesta a la demanda
i la reconvenció.
Tema 111 La prova en el procés civil
I.- Principis relatius a la prova. II.- Objecte, càrrega i valoració de la prova. III.- El
procediment probatori.
Tema 112 Els mitjans de prova
I.- La confessió en judici i la seva valoració. II.- Prova documental: documents públics i
privats. III.- La prova pericial. IV.- La prova testifical. V.- El reconeixement judicial VI.- La
prova de presumpcions.
Tema 113 La conclusió del procés per sentència
I.- Les conclusions i les diligències per a millor proveir. II.- La sentència: exigències
internes de la sentència i forma. Classes. III.- L’exigència del deure de congruència:
concepte i classes. IV.- Aclariment i complement de les sentències. V.- La
prejudicialitat: classes.
Tema 114 Altres supòsits de conclusió del procés
I.- Aplanament a la demanda i transacció: efectes. II.- El desistiment i la renúncia a
l’acció: règim jurídic. III.- La caducitat de la instància. IV.- La suspensió i la interrupció
del procediment.
Tema 115 Els recursos en matèria civil
I.- El recurs de reposició: procediment i efectes. II.- El recurs d’apel·lació: procediment i
efectes. La prova en segona instància. III.- El recurs de queixa. IV.- L’incident de nul·litat
d’actuacions.
Tema 116 Efectes del procés
I.- La noció de cosa jutjada: exigències i límits. II.- El benefici d’assistència jurídica
gratuïta. III.- Les costes processals: règim jurídic.
Tema 117 Classes de procediments civils
I El judici civil verbal ordinari: trets definitoris i règim jurídic. II El judici civil verbal
abreujat: règim jurídic. III El judici civil de mínima quantia: àmbit d’aplicació.
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Tema 118 El procés d’execució general
I El procés d’execució: concepte i procediments. II El procediment per a la cessació de
pagaments. III L’arranjament judicial IV La fallida.
Tema 119 El procediment judicial de modificació del registre civil i els judicis
matrimonials
I. El procés de modificació del Registre Civil. II Els processos relatius a les crisis
matrimonials, de les unions civils i de les unions estables. Normes comunes. La
nul·litat, la separació i el divorci. Procediments de mutu acord i contenciosos. III.Mesures provisionalíssimes, provisionals i definitives. El procediment de modificació de
mesures.
Tema 120 La protecció judicial de la propietat i de la possessió
I.- Els processos en les propietats especials. II.- Propietat horitzontal. III.- Propietat
industrial i intel·lectual. IV.- Processos possessoris: els interdictes. L’interdicte d’obra
nova.
Tema 121 Processos arrendaticis
I.- El procediment per l’arrendament de finques urbanes. II.- La primera instància.
Especial esment al desnonament. L’enervació de l’acció. III.- La segona instància. La
consignació per a recórrer.
Tema 122 Procediments successoris
I Introducció. II El nomenament d’administradors o curadors de l’herència. III La
interrogatio in iure. IV El procediment de declaració d´hereus ab intestat. V La partició
judicial de l´herència. VI La determinació del valor dels béns en pagament de la
llegítima.
Tema 123 La jurisdicció voluntària
I. Concepte i característiques. II.- El procés voluntari. III.- Hipòtesis de processos de
jurisdicció voluntària en el dret andorrà.
DRET PENAL
Tema 124 Els principis informadors del Dret Penal
I. Els principis informadors del Dret Penal: a) el principi de legalitat; b) el principi
d’intervenció mínima; c) el principi de culpabilitat; d) el principi de non bis in idem,
prohibició de la doble sanció i concurs de lleis. II. La interpretació de la Llei penal. III. La
analogia.
Tema 125 La infracció criminal
I. Concepte d’infracció criminal. II. Classes d’infracció criminal. III. L’acció: concepte,
subjectes, temps i lloc de l’acció. IV. La causalitat. V. L’omissió. VI. La comissió per
omissió. VII. El cas fortuït. VIII La força major.
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Tema 126 El dol i la culpa
I. El dol: concepte i classes. II. El dol eventual i la culpa conscient. III. Els elements
subjectius de l’injust. IV. La imprudència. V. L’error en el Dret Penal. VI. Classes d’error
i conseqüències jurídiques.
Tema 127 Tipicitat i antijuridicitat
I. La tipicitat. II. La antijuridicitat: les circumstàncies que l’exclouen. III. La legítima
defensa. IV. El compliment d’un deure. V. L’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec. VI.
L’estat de necessitat.
Tema 128 Imputabilitat i culpabilitat
I. La imputabilitat, la culpabilitat i les circumstàncies que les exclouen. II. La minoria
d’edat. III. L’anomalia o l’alteració psíquica. IV. El trastorn mental. V. La intoxicació
plena. VI. Les alteracions en la percepció. VII. La por insuperable. VIII. La punibilitat: les
excuses absolutòries.
Tema 129 Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal
I. Les circumstàncies excloents incompletes. II. Les circumstàncies atenuants. III. Les
circumstàncies agreujants. IV. La circumstància mixta de parentiu.
Tema 130 El iter criminis
I. Les formes d’aparició del delicte. II. Els actes preparatoris. III. La conspiració i la
provocació. IV. La temptativa. V. El desistiment. VI. El delicte impossible i la temptativa
inidònia. VII. El delicte continuat. VIII. El concurs de delictes.
Tema 131 Les persones penalment responsables
I. Autoria i participació criminal. II. Autoria: mediata i immediata. III. La inducció. IV. La
complicitat. V. Principi de personalitat i actuació per un altre.
Tema 132 La pena
I. La pena: concepte i finalitat. II. Classes de penes: penes principals i penes
complementàries. III. Les penes privatives de llibertat: la presó i l’arrest. IV. Les penes
privatives i restrictives de drets. V. La determinació de les penes en funció del grau de
participació, del grau d’execució i de les circumstàncies modificatives de la
responsabilitat criminal. VI. La dispensa de pena. VII. La suspensió de les penes. VIII. La
substitució de les penes.
Tema 133 La extinció de la responsabilitat criminal
I. Causes d’extinció de la responsabilitat criminal i de la pena. II. El perdó en el Dret
Penal. III. La prescripció del delicte. IV. La prescripció de la pena. V. La rehabilitació.
Tema 134 La responsabilitat civil i altres conseqüències del delicte
I La responsabilitat civil derivada de la infracció criminal: contingut. II. Les persones
responsables civils. III. Responsabilitat civil solidària, subsidiària i per enriquiment. IV.
Responsabilitat civil en cas d’exclusió de la responsabilitat penal. V. El comís dels
instruments, efectes i guanys. VI. Les despeses processals.
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Tema 135 Els delictes contra la vida
I. Els delictes contra la vida humana independent. II. Homicidi. III. Assassinat. IV.
Homicidi per imprudència. V. Inducció i cooperació al suïcidi. VI. Homicidi consentit i la
eutanàsia. VII. Delictes contra la vida humana prenatal: l’avortament.
Tema 136 Delictes contra la integritat física i moral
I. Tortura. II. Delicte de maltractament. III. Delicte de lesions. IV. Lesions per
imprudència. IV. L’omissió del deure de socors.
Tema 137 Delictes contra la llibertat i seguretat
I. Detenció il·legal. II. Esclavatge. III. Segrest. IV. Coaccions. V. Assetjament. VI.
Amenaces. VII. Xantatge.
Tema 138 Delictes contra la llibertat sexual
I. Agressions sexuals. II. Abusos sexuals. III. Delictes relatius a la prostitució. IV. Delictes
relatius a la pornografia i les conductes de provocació. V. Disposicions comunes.
Tema 139 Delictes contra les relacions familiars
I. Sostracció de menors. II. Inducció a abandonar la llar familiar. III. Tràfic d’infants. IV.
Abandó de menors i incapaços. V. Omissió del deure d’assistència. VI. Utilització de
menors o incapaços per a la mendicitat. VII. Bigàmia. VIII. Matrimoni no consentit.
Tema 140 Delictes contra l’honor
I. Calúmnia. II. Difamació. III. Injuria. IV. Disposicions generals sobre perseguibilitat i
extinció.
Tema 141 Delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili
I. Descobriment i revelació de secrets. II. Règim de perseguibilitat. III. Violació de
domicili o establiment
Tema 142 Delictes contra el patrimoni (I)
I. Delictes patrimonials d'apoderament. II. Furt. III. Furt amb força. IV. Robatori. V. Furt
d’ús de vehicle. VI. Extorsió.
Tema 143 Delictes contra el patrimoni (II)
I. Defraudacions. II. Estafa. III. Apropiació indeguda. IV. Administració deslleial. V.
Receptació. VI. Insolvències punibles. VII. Danys.
Tema 144 Delictes contra l’ordre socioeconòmic
I. Delictes relatius als concursos i subhastes públics. II. Delictes contra la propietat
intel·lectual i industrial. III. Delictes relatius al mercat i als consumidors. IV. Delictes
contra l'activitat mercantil de les empreses. V. Delictes contra la seguretat social. VI.
Delictes de contraban. VII. Delictes contra el sistema bancari i financer.
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Tema 145 Delictes contra els drets dels treballadors i contra la seguretat col·lectiva
I. Delictes contra els drets dels treballadors. II. Infracció de normes de seguretat amb
perill concret per a les persones. III. Tinença, tràfic i dipòsit d'armes, municions o
explosius. IV. Delictes contra la seguretat del trànsit.
Tema 146 Delictes contra la salut pública
I. Delictes contra la salut dels consumidors. II. Delictes relatius al tràfic il·legal de
drogues tòxiques.
Tema 147 Delictes contra el medi ambient
I. Delictes contra el medi ambient i els recursos naturals. II. Delictes relatius a la flora i
la fauna. III. Incendis forestals. IV. Disposicions comunes.
Tema 148 Delictes contra la Constitució
I. Delictes de discriminació. II. Delictes contra l'exercici dels drets fonamentals. III.
Delictes contra les garanties del dret a la llibertat individual. IV. Delictes comesos pels
funcionaris públics contra la inviolabilitat domiciliària i les altres garanties del dret a la
intimitat.
Tema 149 Delictes contra l’ordre públic
I. Delictes de desordres públics. II. Associacions il·lícites. III. Delictes de terrorisme. IV.
Atemptats contra funcionaris: obstaculització de funcions públiques. V. Resistència i
desobediència.
Tema 150 Delictes contra la funció pública
I. Prevaricació en la funció pública. II. Infidelitat en la custòdia de documents i violació
de secret. III. La concussió i les exaccions il·legals. IV. Corrupció i tràfic d'influències. V.
Malbaratament de cabals públics. VI. Altres abusos en l'exercici de la funció pública
Tema 151 Delictes contra l'Administració de Justícia (I)
I. Prevaricació judicial. II. L'omissió del deure d'impedir delictes o de perseguir-los. III.
Encobriment. IV. Delictes de blanqueig de diners o valors.
Tema 152 Delictes contra l'Administració de Justícia (II)
I. Realització arbitrària del propi dret. II. Acusació i denúncia falses i simulació de
delicte. III. Testimoniatge, dictamen i traducció falsos. IV. Obstrucció a la justícia i
deslleialtat professional i processal. IX. Crebantament i ajut a l'evasió.
Tema 153 Delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic
I. Falsedat de moneda. II. Falsedat d’efectes timbrats. III. Falsedat de documents. IV.
Falsedat d'enregistraments tècnics i de dades informàtiques. V. Usurpació d’identitat.
VI. Intrusisme.
Tema 154 Delictes contra la comunitat internacional
I. Delictes contra el dret de gents. II. Genocidi. III. Delictes contra la humanitat. IV.
Crims de guerra i d'agressió.
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Tema 155 Les contravencions penals
I. Contravencions penals contra les persones. II. Contravencions penals contra el
patrimoni. III. Contravencions penals contra els interessos generals.

DRET PROCESSAL PENAL
Tema 156 El procés penal
I. Els sistemes del procés penal i el Codi de procediment penal. II. Sistemes processals
històrics. III. El sistema mixt. IV. L’objecte del procés penal.
Tema 157 Les parts del procés penal
I. Les parts acusadores. II. El subjecte passiu del procés penal. III. Status jurídic de
l’encausat, del processat i de l’acusat. IV. Les parts civils en el procés penal. V. L’actor
civil. VI. El responsable civil. VII. Representació i defensa de les parts en el procés
penal.
Tema 158 L’acció penal i l’acció civil
I. L’acció penal. II. Titulars i exercici de l’acció penal. III. Extinció de l’acció penal. IV.
L’acció civil dins del procés penal. V. Sistemes d'exercici de l'acció civil respecte de la
penal. VI. El sistema del Codi processal penal andorrà. VII. Constitució en part de l'actor
civil.
Tema 159 Incoació del procés penal
I. La “notitia criminis”. II. L’enquesta preliminar. III. La denúncia. IV. La querella. V. Les
diligències prèvies.
Tema 160 La instrucció sumarial
I. La incoació del sumari. II. La finalitat de la instrucció. III. Diligències sumarials
d’investigació. IV. Declaracions encausat i testimonis. V. Perquisicions i segrestos. VI.
Les intervencions de comunicacions telefòniques, telegràfiques, postals o altres. VII. El
processament.
Tema 161 Mesures cautelars de caràcter personal
I. Ordre de compareixença. II. Ordre de detenció. III. Presó provisional. IV. Arrest
domiciliari sota control monitoritzat. V. Llibertat provisional.
Tema 162 Mesures cautelars de caràcter real
I. Fiances. II. Embargs. III. Pensió provisional.
Tema 163 L’Ordenança Penal
I. El procediment d’ordenança penal. II. El procediment aplicable a les contravencions
penals.
Tema 164 Conclusió del sumari i fase intermèdia
I. La conclusió del sumari. II. Les actuacions prèvies davant del Tribunal de Corts. III. El
sobreseïment.
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Tema 165 El judici oral
I. Tràmit de qualificació de la causa. II. Celebració del judici oral. III. La prova en el judici
oral. IV. Conclusions, informes i dret a la “darrera paraula”. V. Principis rectors del
judici oral: principi acusatori, principi d'integritat de la defensa i igualtat d'armes,
principis d'oralitat, immediació i concentració, principi de publicitat.
Tema 166 La sentència
I. La sentència: estructura i contingut. II. Motivació i valoració de la prova. II. La
presumpció d’innocència. III. El principi «in dubio pro reo». IV. La congruència. V.
Efectes de la sentència: la cosa jutjada penal.
Tema 167 El recursos
I. Règim general dels recursos en el procés penal. II. Recursos contra les resolucions del
Batlles. III. Recurs d’apel·lació contra les resolucions dels Tribunals. IV. El recurs
d’audiència. V. El judici de revisió.
Tema 168 L’execució penal
I. L’execució de les sentències penals i ordenances penals. II Execució de les penes
privatives i restrictives de llibertat. III. La condemna condicional simple i la condemna
condicional qualificada. IV. La semi-llibertat i la llibertat condicional. V. Execució de
multes i despeses judicials.
Tema 169 La cooperació penal internacional
I. La cooperació judicial penal internacional. Instruments bilaterals i multilaterals de
cooperació judicial penal. La Cooperació judicial penal en el marc del Consell d’Europa i
de la ONU. El conveni de Assistència Judicial Penal de 1959 i el Conveni Europeu de
Extradició.
DRET ADMINISTRATIU
Tema 170 La constitució del Principat d’Andorra i el dret administratiu
I Les bases constitucionals del dret administratiu. II Estat de dret i administració
pública: el principi de legalitat, el dret a la jurisdicció i el principi de garantia
patrimonial. III La clàusula de l’estat social i l’administració pública. IV El principi de
publicitat.
Tema 171 L’administració pública
I L’administració pública. II El govern i l’administració general. III L’administració
comunal. IV Les fonts del dret administratiu. V Els organismes autònoms i les entitats
parapúbliques.
Tema 172 L’acte administratiu
I Concepte. II Classes d’actes administratius. III Elements dels actes administratius. IV
Elements subjectius de l’acte administratiu: a) la competència; b) la titularitat de
l’òrgan. V Elements materials de l’acte administratiu: a) el supòsit de fet; b) la finalitat.
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VI Elements formals de l’acte administratiu: a) la forma escrita; b) la motivació. VII El
silenci administratiu.
Tema 173 El procediment administratiu
I Concepte i finalitats del procediment administratiu. II Principis que informen el
procediment administratiu: a) principis que deriven directament de la constitució; b)
principis del procediment. III Fases del procediment. IV La iniciació del procediment
administratiu. V La condició de l´interessat i del denunciant. VI La capacitat d’obrar i la
representació. VII La sol·licitud. VIII Sanació de defectes. IX Lloc de presentació de la
sol·licitud.
Tema 174 La instrucció dels expedients administratius
I Tramitació general: a) els actes d’instrucció de l’administració; b) els actes
d’instrucció dels interessats; c) la prova. II Les mesures provisòries durant la tramitació
del procediment. III Abstenció i recusació. IV La finalització del procediment: a) la
decisió; b) el desistiment de la petició i la renúncia al dret i c) la caducitat.
Tema 175 L’eficàcia dels actes administratius
I L’eficàcia dels actes administratius en el temps. II La publicitat dels actes
administratius. III La regla general de no retroactivitat. IV La presumpció de validesa
dels actes administratius. V La invalidesa dels actes administratius. VI Actes nuls de ple
dret. VII Actes anul·lables. VIII Les irregularitats no invalidants. IX La correcció dels
errors materials. X L’execució dels actes administratius.
Tema 176 Els recursos administratius
I Naturalesa dels recursos administratius: a) els recursos administratius com a garantia;
b) els recursos administratius com a pressupòsit processal. II Classes de recursos
administratius. III Règim jurídic dels recursos administratius: a) resolucions contra les
quals es poden interposar els recursos administratius; b) legitimació per interposar els
recursos administratius; c) termini per interposar els recursos administratius; d)
procediment per a la tramitació dels recursos administratius; e) resolució dels recursos
administratius. IV La suspensió de l’acte impugnat.
Tema 177 Els contractes administratius. part general
I Els contractes públics i privats de l’administració. II Les prerrogatives de
l’administració contractant. III Elements subjectius del contracte: a) els òrgans de
contractació; b) els contractistes; c) la ute. IV Classificació dels contractistes i registre
de contractes. V Garanties de la contractació: a) la fiança provisional; b) la fiança
definitiva; c) contractes exceptuats.
Tema 178 Els contractes administratius. part especial
I El contracte d’obres: a) actuacions preparatòries i adjudicació del contracte; b)
execució i modificació dels contractes; c) extinció dels contractes; d) la cessió del
contracte i la subcontractació; e) obres d’iniciativa privada. II El contracte de gestió de
serveis públics. III El contracte de subministrament. IV Els contractes de treballs tècnics
i de serveis.
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Tema 179 La responsabilitat administrativa
I El marc normatiu de la institució a Andorra. II La caracterització del règim de
responsabilitat: a) l’àmbit d’aplicació; b) l’abast general; c) la possibilitat de les dues
vies d’exigència de la responsabilitat; d) la dualitat de règims entorn de l’element
subjectiu de la responsabilitat; e) el caràcter integral de la reparació. III Els
pressupòsits de la institució: a) la lesió rescabalable; b) la imputació de l’actuació a
l’administració; c) la relació de causalitat; d) la força major com a causa d’exempció. IV
La responsabilitat del personal de l’administració. V L’acció de responsabilitat
Tema 180 Els béns de les persones públiques
I El patrimoni dels béns públics: a) concepte i classificació; b) els béns de domini públic
demanials; c) els béns patrimonials; d) alteració de la qualificació jurídica dels béns. II
Tràfic jurídic dels béns de les persones públiques: a) adquisició; b) alienació; c) cessió.
III Utilització i aprofitament dels béns: a) utilització dels béns de domini públic
demanial; b) utilització dels béns patrimonials; c) aprofitament dels béns comunals. IV
Conservació, protecció i defensa dels béns públics: a) inventari dels béns; b)
prerrogatives de l’administració; c) responsabilitats i sancions.
Tema 181 La jurisdicció administrativa
I El control jurisdiccional de l’activitat administrativa. II Organització i competència de
la jurisdicció administrativa. III Les parts: a) capacitat processal; b) legitimació activa; c)
legitimació passiva; d) postulació processal. IV Principis generals del procediment.
Tema 182 El procediment davant la batllia
I Les fases del procés administratiu. II Els efectes de la interposició de la demanda. III
La fase d’al·legacions. IV El període probatori. V La fase de conclusions. VI La sentència:
a) deliberació i votació, b) els pronunciaments de la sentència; c) la desviació de poder.
Tema 183 El recurs d’apel·lació i l’execució de sentències
I El recurs d’apel·lació i els seus principis informadors. II El tràmit del recurs
d’apel·lació: a) interposició del recurs; b) prova en segona instància; c) fase de
conclusions; d) sentència. III Les costes judicials. IV L’execució de sentències: a)
l’execució voluntària; b) l’execució forçosa; c) la suspensió de l’execució; d) els
incidents d’execució; e) el saig.
Tema 184 La seguretat social
I Principis i disposicions generals. II Enquadrament al sistema de seguretat social. III Els
subjectes de protecció social. IV Les prestacions: a) prestacions de reembossament; b)
prestacions d’incapacitat temporal; c) prestacions de maternitat, de paternitat i de risc
durant l’embaràs; d) prestacions d’invalidesa; e) capital per defunció; f) pensions de
reversió. V Jubilació.
Tema 185 La funció pública
I Règim dels funcionaris de l’administració general: a) adquisició i pèrdua de la
condició; b) situacions administratives; c) mobilitat; d) drets i obligacions; e) sistema
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retributiu; f) sistema disciplinari. II Cossos especials. III Altres règims del personal de
l’administració general: a) agent de l’administració de caràcter indefinit; b) agent de
l’administració de caràcter eventual; c) personal de relació especial. IV Règim del
personal de les altres administracions públiques.
Tema 186 Dret administratiu sancionador general
I Principis generals de la potestat sancionadora: a) legalitat i tipicitat; b) no
retroactivitat; c) culpabilitat; d) proporcionalitat; e) prohibició de la doble pena; f)
seguretat jurídica. II Principis rectors: a) garanties processals; b) drets del presumpte
infractor; c) adopció de mesures provisionals; d) dret a la presumpció d’innocència; e)
forma de la resolució.
Tema 187 Dret tributari
I Principis tributaris: a) la potestat tributària; b) la relació jurídico-tributària; c) el tribut:
concepte i classes; d) caràcters del tribut; e) elements del tribut; f) finalitats del tribut;
g) l'impost; h) la taxa; i) les contribucions especials. II Classes de tributs: a) impost
sobre la renda de les persones físiques ; b) impost sobre societats; c) impost general
indirecte; d) impost sobre la renda de les activitats econòmiques; e) impost sobre les
plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries; f) impost indirecte sobre
les transmissions patrimonials; e) taxes.
Tema 188 Dret urbanístic
La Llei general d'ordenació del territori i urbanisme: a) planificació urbanística; b)
propietat del sòl; c) execució de la planificació; d) edificació; e) disciplina urbanística.
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