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Breu contingut:

Presentació:

Els alumnes han de demostrar els seus coneixements sobre les figures
jurídiques, les institucions, els contractes i les altres relacions jurídiques que
apareguin als casos pràctics, xats i llistes de discussió plantejats. Igualment, és
important que provin la seva capacitat de relacionar les distintes figures del
programa amb un caràcter marcadament civil amb els principis generals del dret
civil.

D'altra banda, els alumnes han de manifestar la seva capacitat de treballar en
grup. Així mateix, cal provar la competència de l'estudiant a l'hora d'aportar
legislació, jurisprudència i doctrina especialitzada per donar suport a la seva
posició davant d'un conflicte. De la mateixa manera, cal demostrar l'habilitat de
l'estudiant en relació a la presentació dels treballs i casos pràctics, la seva correcta
redacció, el domini del vocabulari jurídic i l'absència d'errades ortogràfiques i
tipogràfiques. Finalment, durant les entrevistes personals amb l'alumne, aquest
haurà de provar la seva capacitat de síntesis i la comprensió dels aspectes tractats
a cadascun del treballs. 

Temari:

Lliçó 1: El dret del consum i el dret privat del turisme
1. El dret del consum
1.1. La necessitat de protegir els consumidors
1.2. Les normes de protecció dels consumidors
1.2.1. La protecció dels consumidors a la Constitució
1.2.2. La distribució del competències entre Estat i Comunitats Autònomes en
matèria de consum
1.2.3. La protecció dels consumidors a la UE.
1.3. Significat, substantivitat i abast del dret del consum
2. El dret privat del turisme
2.1. El turisme com a objecte del Dret
2.2. El marc normatiu del turisme


PRIMERA PART: EL DRET DEL CONSUM

Lliçó 2: El concepte de consumidor
1. El concepte de consumidor en el dret positiu
1.1. En la normativa europea
1.2. En la legislació estatal
1.3. En el dret català
2. Persones davant les quals es protegeix el consumidor

Lliçó 3: La protecció del consumidor abans de la contractació



1. La competència deslleial i la protecció dels consumidors
2. El dret de la publicitat i la protecció dels consumidors
3. Les activitats de promoció i vendes i defensa dels consumidors

Lliçó 4: La informació precontractual, la forma i la prova del contracte
1. Els mecanismes de protecció al consumidor en la fase de formació del contracte
2. La integració publicitària del contracte
3. Els deures precontractuals d'informació
4. La forma escrita com a mecanisme de protecció del consumidor
5. El lliurament d'informació escrita al consumidor després de la celebració del
contracte
6. L'obligació de lliurar comprovants del contracte



Lliçó 5: Les condicions generals de la contractació
1. Les condicions generals de la contractació: introducció, antecedents i marc
normatiu
2. El règim jurídic especial dels contractes celebrats per mitjà de condicions
generals
3. La nova redacció de la LGDCU respecte als contractes celebrats amb
consumidors mitjançant clàusules predisposades
4. El procediment de control abstracte
4.1. Les anomenades accions col•lectives a la LCGC
4.2. El registre de condicions generals de la contractació

Lliçó 6: Els contractes celebrats fora dels establiments mercantils
1. Concepte
2. La Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los
establecimientos mercantiles (LCFEM)
2.1. El seu caràcter imperatiu
2.2. El seu àmbit d'aplicació
2.3. Les formalitats del contracte
2.4. L'execució del contracte
2.5. El dret de desistiment
2.6. L'enviament no sol•licitat
3. El règim jurídic dels contractes a distància

Lliçó 7: La contractació electrònica
1. Consideracions generals
2. La protecció legal del consumidor en el comerç electrònic
2.1. La LGDCU i la LCGC
2.2. La normativa comunitària
2.3. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico

Lliçó 8: Els contractes de reparació i assistència tècnica
1. El contracte de reparació
1.1. La reparació de vehicles
1.2. La reparació d'aparells d'ús domèstic
2. El servei tècnic i la venda de recanvis

Lliçó 9: El règim de garantia en la venta dels bens de consum 
1. El marc legal: la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de



bienes de consumo
2. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor
3. Conformitat del ben amb el contracte: reparació i substitució del ben, i garantia
comercial

Lliçó 10: La protecció del comprador en la compra-venda i l'arrendament d'habitatges
1. El règim legal vigent
2. La protecció al consumidor en les diverses fases negocials


Lliçó 11: El crèdit al consum
1. L'àmbit d'aplicació de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo
2. Les obligacions informatives en la fase precontractual
3. El contingut obligatori del contracte

Lliçó 12: El contracte de compra-venda a terminis de béns mobles
1. El marc legal: la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes
muebles
2. La naturalesa civil del contracte
3. La protecció al comprador abans del naixement i durant la vida del contracte
4. La responsabilitat del comprador
5. Els mitjans per a l'efectivitat de la Llei.


SEGONA PART: EL DRET DEL TURISME

Lliçó 14: Aspectes generals dels contractes turístics
1. Concepte, característiques i classificació dels contractes turístics
2. Els subjectes de la contractació turística

Lliçó 15: Els contractes d'allotjament
1. El contracte de reserva de places d'allotjament en règim de contingent
2. Els contractes d'allotjament turístic

Lliçó 16: L'adquisició de drets d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic
1. L'anomenada “multipropietat”
1.1. L'origen de la institució
1.2. Avantatges i inconvenients
1.3. El marc legal fins a l'aprovació de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre
derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y
normas tributarias (LDAT)
2. Els drets d'aprofitament per torns: concepte i naturalesa
3. La constitució del règim jurídic d'aprofitament per torns
4. La promoció de drets d'aprofitament per torns
5. La transmissió de drets d'aprofitament per torns. La protecció a l'adquirent

Lliçó 17: Els contractes de transport
1. El contracte de transport. Modalitats
2. El contracte de “charter” aeri

Lliçó 18: El contracte de viatge combinat
1. Presentació i qüestions generals
1.1. El concepte de contracte de viatge combinat
1.2. La seva regulació legal



2. L'àmbit subjectiu del contracte
3. La formació del contracte de viatge combinat
4. El preu del viatge combinat
5. Les modificacions del contracte
6. La cancel•lació del contracte per l'agència
7. El desistiment del contracte pel consumidor
8. L'incompliment de les condicions pactades
9. El règim de responsabilitat

Lliçó 19: Altres contractes turístics
1. El contracte d'hosteleria
2. El contracte de catering
3. El contracte d'assegurança d'assistència en viatge.


LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Lliçó 20: La resolució de conflictes
1. La resolució de conflictes per via judicial
2. L'arbitratge de consum
3. Foros de competència 

Forma d'avaluació:

Avaluació continuada: La qualificació final serà el resultat d'una ponderació conjunta
de les activitats pràctiques realitzades durant el curs i de la realització d'un examen
final oral on es defensarà el treball de fi de curs. La qualificació resultant tant de la
participació en activitats relacionades amb diferents aspectes de l'assignatura,
com de l'aprofitament de les classes pràctiques suposarà un 75% de la qualificació
final. 

La part pràctica de l'assignatura s'implementarà mitjançant la realització de totes les
pràctiques que es posen a disposició dels alumnes i la participació en les diferents
activitats proposades (participació en jornades, llistes de discussió, xats,
seminaris,...). 

Els mitjans d'avaluació seran l'autoavaluació, la heteroavaluació  grupal y l'avaluació
externa per part del professor. Així mateix, a principi de curs es firmarà un
contracte entre l'alumne i el professor on constarà el compris de cadascuna de las
parts en relació a els deures i les obligacions a dur a terme durant el curs i, en
concret, es farà menció expressa a que la nota final es negociarà entre les dues
parts. 

Avaluació final: Els estudiants que decideixin no seguir el sistema d'avaluació
continuada de la part pràctica, hauran de fer un examen final amb dues parts: una
teòrica que suposarà el 60% de la qualificació final i la resolució d'un cas pràctic que
computarà el 40% restant. 
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Observacions:

La docència serà semivirtual, mitjançant la platamorma virtual de formació Moddle,
combinant classes presencials amb l'estudi basat en casos pràctics. Per tant,
l'alumne ha de realitzar el 75% de les activitats pràctiques que es proposan al
llarg del curs per poder-se presentar a l'examen oral on es defensarà el treball de
fi de curs. 


