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DRET DE DANYS 
 

I. PART GENERAL 
 
Tema 1. La responsabilitat civil per danys 

1. La responsabilitat contractual i la responsabilitat extracontractual per 
danys 

2. Els actes il.lícits com a font de les obligacions. La responsabilitat 
extracontractual 
2.1. La responsabilitat subjectiva o culposa 

2.1.1. La responsabilitat subjectiva per fets propis. La culpa 
2.1.2. La responsabilitat per fet aliè  

2.2. La responsabilitat objectiva 
3. El dany. Tipus de danys 
4. El nexe causal 
5. L’obligació de reparar 
6. La prescripció de l’acció per danys 
7. La responsabilitat civil derivada d’il.lícit penal 

 
Tema. 2. Les noves tendències del dret de danys 

1. L’anàlisi econòmica del dret en la responsabilitat civil per danys 
1.1. El referent econòmic a la teoria econòmica del dret 
1.2. L’anàlisi econòmica de la responsabilitat per danys  
1.3. Vies d’estudi de l’anàlisi econòmica del dret 
1.4. El dany purament econòmic  

2. Cap a un dret europeu de danys 
2.1. Tendències cap a un dret privat europeu comú 
2.2. Treballs europeus sobre el dret de danys 

 
Tema 3. Les assegurances de responsabilitat civil 

1. Consideracions generals 
2. Àmbit subjectiu 
3. Àmbit objectiu 

3.1. El risc en l’assegurança de responsabilitat civil 
3.2. El sinistre en l’assegurança de responsabilitat civil 

4. Assegurances voluntàries i obligatòries de responsabilitat civil 
 
 

II. PART ESPECIAL 
 
Tema 4. La responsabilitat civil en l’àmbit de l’empresa 

1. La responsabilitat civil per productes i serveis defectuosos 
1.1. Context legislatiu 
1.2. Responsabilitat per productes defectuosos 
1.3. Responsabilitat per serveis defectuosos 



1.4. Noves tendències en la responsabilitat per productes 
defectuosos 

2. La responsabilitat civil d’administradors de societats i fons financers 
2.1. Responsabilitat de l’administrador en els diferents tipus de 

societats 
2.2.  Responsabilitat dels administradors de fons financers 

3. La responsabilitat civil en l’explotació i pràctica d’activitats de risc 
3.1. Responsabilitat per danys relacionats amb l’esport 
3.2. Responsabilitat per danys relacionats amb altres activitats de 

risc 
4. La responsabilitat civil per accidents de treball 

 5. La responsabilitat per danys causats al medi ambient 
 
Tema 5.  La responsabilitat civil mèdica 

1. Problemes jurisdiccionals 
2. La responsabilitat per danys en l’àmbit de la medicina privada 

2.1. Responsabilitat contractual i responsabilitat extracontractual 
2.2. La imputació de la responsabilitat 

 
Tema 6. La responsabilitat civil en l’àmbit de la construcció 

1. El panorama legislatiu des de la Llei 38/1999 d’Ordenació de 
l’Edificació 

2. L’àmbit objectiu de la responsabilitat en l’àmbit de la construcció 
3. L’àmbit subjectiu de la responsabilitat en l’àmbit de la construcció  

 
Tema 7. La responsabilitat per fet aliè 

1. La responsabilitat dels pares o tutors pels danys causats pels menors 
o incapacitats 

2. La responsabilitat del centre educatiu privat o concertat no 
universitari pel danys comesos pels seus alumnes 

 2.1. Context legislatiu 
 2.2. Ocasions per a la responsabilitat 
 2.3. Àmbit subjectiu de la responsabilitat 

3. La responsabilitat de l’empresari per danys causats pels seus 
dependents 

4. La responsabilitat per danys causats per animals i coses 
�

Tema 8. La responsabilitat civil de les Administracions públiques 
1. Principis generals d’atribució de la responsabilitat a les 

Administracions públiques 
2. Els danys rescabalables 
3. Els criteris d’imputació de la responsabilitat 
4. Subjectes responsables 
5. La responsabilitat per danys causats pel funcionament de 

l’Administració de Justícia 
6. El procediment per a exigir la responsabilitat de l’Administració 

pública 



 
Tema 9. La responsabilitat civil per danys causats per l’ús i circulació de 
vehicles a motor 

1. El sistema de responsabilitat de la Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança a la circulació de vehicles a motor 

2. El subjectes responsables 
3. Criteris d’imputació de responsabilitat i causes d’exoneració 
4. Els danys rescabalables 
5. La cobertura dels riscs d’accidents de circulació 

 
Tema 10. La responsabilitat per danys causats a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge 

1. Àmbit objectiu 
1.1. Intromissió en l’honor. La difamació 
1.2. Intromissió en la intimitat personal o familiar 
1.3. Intromissió en la pròpia imatge 

2.  Delimitacions 
3.  Mesures de protecció dels drets 
4.  Legitimacions activa i passiva 

 
Tema 11. Altres supòsits de responsabilitat civil 

1. Danys causats per la navegació aèria 
2.  Danys nuclears 

       3.  Danys causats per la caça 
 
METODOLOGIA 
 
 A cada classe teòrica el professor desenvoluparà un tema amb un suport 
multimèdia, que es farà arribar als estudiants regularment. 
 A les classes pràctiques s’analitzaran sentències i articles científics. 
Ocasionalment es comptarà amb la presència d’algun pràctic del dret que aportarà 
la seva experiència. 
 A les classes pràctiques es demanarà als estudiants que tinguin una 
participació especialment activa. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

I. Manuals 
 
DÍEZ-PICAZO, Luis, Derecho de daños, Madrid, 1999, Ed. Civitas 
 
REGLERO CAMPOS, Fernando, Lecciones de responsabilidad civil, 2002, Ed. 
Aranzadi  
 
ROCA TRÍAS, Encarna, Derecho de daños. Textos y materiales, 3a. ed., València, 
Ed. Tirant lo Blanch, 2000 
 



 
II. Altres textos recomanats 

 
ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil II. Derecho de obligaciones, 11ª Edición, 
Barcelona, 2002, Librería Bosch S.L. El tema dedicat a la responsabilitat 
extracontractual. 
 
AA.VV., Legislación sobre responsabilidad por daños, Ed. Tecnos, última edición. 
 
INDRET. Revista on-line especialitzada en dret de danys (www.indret.com). 
Diversos articles relacionats amb el dret de danys. 
 
REGLERO CAMPOS, Fernando L. (coord.), Tratado de responsabilidad civil, 
2002, Ed. Aranzadi. 
 
SCHÄFER, Hans-Berndt i OTT, Claus, Manual de análisis económico del derecho 
civil, Madrid, 1986, Ed. Tecnos. Els epígrafs dedicats a la responsabilitat per 
danys. 
 
The University of Chicago Law School. John M. Olin Program in Law and 
Economics. (http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html). Diversos articles 
relacionats amb el dret de danys. 
 
 
AVALUACIÓ 
 

La nota final de l’assignatura està dividida de la següent manera: 
• 50% de la nota final la constituirà un examen oral. 
• 40% de la nota final la constituirà un treball individual. 
• 10% de la nota final la constituirà la participació de l’estudiant a les classes 

teòriques i pràctiques. 
 
El treball individual, que haurà de tractar d’un tema d’entre d’una llista que es 

proposarà, haurà de ser d’un màxim de 5 pàgines DIN A-4 no ampliables 
(exceptuant índex, bibliografia i jurisprudència utilitzades), a 1,5 d’espai i a marges 
ordinaris. Es valoraran les fonts utilitzades, com s’ha tractat el tema, la originalitat,  
les aportacions personals raonades del treball, l’intercanvi d’idees amb el 
professor, així com la redacció del treball i la claredat. Qualsevol plagi que es 
detecti farà qualificar el treball amb 0 punts. El treball haurà d’estar lliurat al 
professor abans del primer dilluns hàbil del mes de maig (2on quadrimestre). El dia 
de l’examen oral es discutirà el treball amb el professor. 

L’examen constarà de dues preguntes orals, escollides a l’atzar d’entre un 
conjunt. Les preguntes no han de coincidir necessàriament amb els epígrafs del 
temari i poder fer relacionar qualsevol aspecte del mateix. A l’examen entra tot el 
temari, sempre que el professor no exclogui algun punt expressament. 



La participació de l’estudiant a la classe és considerada un element fonamental 
de la seva formació, doncs comporta la seva implicació en el desenvolupament de 
la matèria i mostra el seu interès en aprendre. L’assignatura pretén ser el més 
dinàmica possible, tant per part del professor com per part dels estudiants. 

 
 

 


