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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET DE DANYS

Codi 101830

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Dret 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CORTADA CORTIJO, MARIA NEUS

Departament/s DRET PRIVAT

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Anglès 0.0 
Català 50.0 
Castellà 50.0
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CIERCO SEIRA, CÉSAR cesar.cierco@udl.cat 3

CORTADA CORTIJO, MARIA
NEUS

neus.cortada@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

 

 

L'assignatura Dret de Danys aborda el tractament jurídic dels danys que es produeixen per accions u omissions
d’un subjecte en l’àmbit extracontractual. La conseqüència jurídica de la producció d'aquests danys és el
naixement d'una obligació de reparar i/o indemnitzar a aquell qui els pateix en virtut del que es coneix com a
responsabilitat extracontractual.

El seu estudi en el Grau de Dret com a  assignatura optativa es justifica per la importància creixent en l'àmbit
judicial i extrajudicial de les reclamacions per danys.

L'objectiu és el d'introduir l’alumne, d’una manera sistematitzada, en el coneixement dels conceptes bàsics de la
responsabilitat extracontractual, tant des de la perspectiva privada-civil (Bloc I), com des de la dels poders públics
(Bloc II).

El contingut de l’assignatura s’aborda a partir de l’estudi dels articles 1902 i següents del Codi Civil, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y les lleis especials sobre la matèria.
 Tanmateix, s’atorga un paper cabdal a la construcció jurisprudencial i doctrinal del Dret de danys.

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències
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Competències

Competències específiques de la titulació

Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica
jurídica

Objectius

Conec l'evolució històrica i jurisprudencial dels criteris d'imputació de responsabilitat, en general i
dels poders públics
Estableixo els fonaments jurídics i socials de l'assegurança de responsabilitat civil.

 

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Objectius

Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual
Identifico i relaciono els pressupòsits de la responsabilitat civil extracontractual
Diferencio la responsabilitat per fet propi de la responsabilitat per fet aliè i els seus respectius règims
jurídics.
Reconec els fonaments i els requisits de la responsabilitat patrimonial de l'Administració.
Identifico els procediments per a reclamar la responsabilitat de l'Administració

 

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Objectius

Distingeixo les regulacions materials de les regulacions processals, i identifico les jurisdiccions
competents en el dret de danys.
Delimito la responsabilitat civil derivada de l'il·lícit civil de la derivada de l'il·lícit penal, tot comprenent
la dualitat de règims.
Conec els diferents règims especials de responsabilitat, incloent el de l'Adminsitració

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Continguts fonamentals de l'assignatura

DRET DE DANYS

BLOC I.- LA RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 

Tema 1. El dret de danys. La responsabilitat civil extracontractual

2020-21



1. Concepte de dret de danys o responsabilitat civil extracontractual
2. Distinció entre responsabilitat contractual i extracontractual
3. Responsabilitat civil i penal
4. Fonts de la responsabilitat civil
5. Finalitat del dret de danys: reparació, indemnització, prevenció
6. La prevenció del dany
7. Les assegurances de responsabilitat civil. El risc cobert
8. La reparació del dany. El procediment de reclamació del dany
9. Prescripció de la pretensió de reparació del dany

Tema 2. La responsabilitat per fet propi. Conducta, dany i relació de causalitat.

1. Requisits de la responsabilitat dels subjectes
2. El sistema de la responsabilitat per culpa
3. La imputació objectiva del dany
4. Danys. Valoració dels danys. Taxació legal de les indemnitzacions.
5. Els danys produïts per accidents de circulació

 

Tema 3. La responsabilitat per fet aliè. La responsabilitat per danys causats per animals i
coses

1. El caràcter subjectiu de la responsabilitat indirecta o per fet aliè
2. Els supòsits de responsabilitat per fet aliè. L'article 1903 CC

La responsabilitat de pares o tutors
La responsabilitat de l'empresari
La responsabilitat dels titulars dels centres docents

3. La responsabilitat pels danys causats per animals i coses

Tema 4. La responsabilitat dels professionals. Especial consideració en l'àmbit sanitari

1. La responsabilitat dels professionals. La lex artis
2. La responsabilitat en professions de l'àmbit jurídic: advocats, notaris....
3. Naturalesa de la responsabilitat mèdico-sanitària. La relació jurídica metge-pacient

El supòsit de la medicina satisfactiva o voluntària
La reclamació del dany en l'àmbit sanitari. Accions 

 

 

 

BLOC II.- LA RESPONSABILITAT DELS PODERS PÚBLICS

 

Lección 1. Los fundamentos de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

1. Introducción.
2. Evolución histórica: de la irresponsabilidad por los daños del poder público al sistema de

responsabilidad patrimonial actual.
3. Las funciones de la responsabilidad patrimonial. Diferenciación de figuras afines.
4. El marco normativo de la responsabilidad patrimonial. La importancia de la doctrina consultiva

y de la jurisprudencia.
5. El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial. Su relativización.
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Lección 2. Los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

1. La lesión como daño antijurídico.
2. Las características que ha de reunir la lesión. Especial referencia a su actualidad y a la

pérdida de oportunidades.
3. El funcionamiento de un servicio público. La actividad material y jurídica de la Administración.

La responsabilidad por omisión.
4. La relación de causalidad y sus interferencias. El comportamiento de la víctima. La

intervención de varias Administraciones. La intervención de un contratista. La irrupción de un
tercero ajeno a la Administración.

5. La fuerza mayor y los riesgos del progreso.

 

Lección 3. Los cauces para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración.

1. El carácter directo de la responsabilidad patrimonial. El aseguramiento privado por parte de la
Administración.

2. El procedimiento administrativo para exigir la responsabilidad patrimonial.
3. La jurisdicción competente para conocer de los asuntos de responsabilidad patrimonial.
4. La utilización de la vía penal y la responsabilidad civil ex delicto de la Administración.
5. La responsabilidad del empleado público causante del daño. La acción de regreso.

 

Lección 4. La responsabilidad por daños de los poderes legislativo y judicial.

1. La responsabilidad por daños del poder judicial. El error judicial. El funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia. La responsabilidad personal de los jueces y magistrados.

2. La responsabilidad por daños del poder legislativo. La responsabilidad por incumplimiento del
Derecho comunitario.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

La metodologia d'impartició de l'assignatura girarà entorn al desenvolupament del programa, reflectit en l'apartat de
Continguts.

En el desenvolupament de l'assignatura tindrà tindrà un paper preponderant el cas pràctic, sense obviar les
indicacions conceptuals i de règim jurídic presentades de manera sistematitzada per part del professorat.

Per a una idea més completa, s'aconsella consultar l'apartat de "Pla de Desenvolupament".

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

DATES CONTINGUT  

21-IX/09-XI BLOC I  

16-XI/21-XII BLOC II  
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BLOC I. Dra. Cortada

DATES CONTINGUT

21-IX PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

05-X TEMA 1

19-X TEMA 2

26-X TEMA 3

02-XI TEMA 4

09-XI TPROVA DE SÍNTESI

La docència del Bloc I s’emmarca dins el projecte “Aules Híbrides”, que té per finalitat dissenyar processos
d’ensenyament i aprenentatge participatius basats en un model d’educació híbrida (blended learning).

L’assignatura es desenvoluparà combinant sessions presencials a l’aula i sessions no presencials síncrones i
asíncrones. Sota aquesta modalitat formativa es combinaran estratègies didàctiques que, en el cas de les
sessions presencials, preveuen la realització de pràctiques a l’aula, de treball en petit grup o individual, estudi de
casos o sessions magistrals per a l’exposició de continguts teoricopràctics i la resolució de dubtes. 

 

BLOC II. Dr. Cierco

Les classes seran teòrico-pràctiques.

Activitat: Aprenentatge basat en problemes

Estudi previ del tema. Anàlisi del cas. Resolució del supòsit de fet. Participació en la resolució del cas, dirigida i
comentada pel professor.

 

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

 

AVALUACIÓ BLOC I

RESOLUCIÓ CASOS PRÀCTICS 10%

RESOLUCIÓ TESTS FORMAT TRIVIAL 5%

PARTICIPACIÓ en FÒRUM  +  SESSIONS PRESENCIALS 15%

PROVA DE SINTESI 20%

 

Totes les activitats tenen caràcter obligatori pel seguiment de l'avaluació continuada.

 

 

AVALUACIÓ BLOC II

1. Una primera part teòrica consistent en el desenvolupament de preguntes teòriques i de comprensió sense
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cap tipus de material de suport. El seu valor serà del 25 %.

2. Una segona part pràctica, consistent en la resolució d'un supòsit aplicant el mètode d'anàlisi treballat
durant el curs. En aquesta part, l'estudiant podrà disposar de material legislatiu, jurisprudencial i doctrinal. El
valor d'aquesta part serà del 25 %.

 

En ambdos Blocs, per tal de ponderar totes les qualificacions, cal haver obtingut una nota mínima de 3,5/10 a la
prova amb puntuació més baixa.

 

RECUPERACIÓ

En cas de no superar el curs en la convocatòria ordinària, l’alumne podrà presentar-se a una única prova escrita de
recuperació,  sempre que s’hagi presentat prèviament a la convocatòria ordinària d’examen.

Per a aquesta convocatòria es podrà mantenir la nota del Bloc superat en la convocatòria ordinària, si és el cas, i,
per tant, l'alumne s'haurà d'examinar únicament de la part en la que no ha obtingut nota suficient.

La recuperació de qualsevol dels dos Blocs tindrà lloc d'acord amb el calendari d'avaluació penjat al web del Grau

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d' assistir a les activitats programades
dins l’avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l’assignatura... ) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l’horari  establert al
calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l’avaluació ordinària - juny -. Aquesta prova consistirà en
l'avaluació teòria dels tres Blocs i una prova pràctica. La sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de
realitzar abans del 30 de setembre del 2019 amb acreditació documental i, un cop feta, no es podrà modificar.

 

MITJANS FRAUDULENTS D'AVALUACIÓ

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents.  L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar
l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra
normativa de règim intern de la UdL.
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Bibliografia i recursos d'informació

1.- MANUALS

ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil, II, «Derecho de obligaciones», 14a. ed., Edisofer, Madrid, 2011.

DÍEZ-PICAZO,Luis-GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho civil, Vol.II, Tomo II, 10a ed., Tecnos, Madrid, 2012.

LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, Elementos de Derecho civil, II, “Derecho de Obligaciones”, Vol. 2º,
«Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito», 5ª ed., Dykinson, Madrid, 2009.

ROCA, Encarna-NAVARRO, Mónica, Derecho de Daños. Textos y materiales, Tirant lo Blanch, 6a. ed., Valencia,
2011.

 

2.- ALTRES OBRES DE REFERÈNCIA

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis, Derecho de Daños, Bosch, 3a. ed., Barcelona, 2009.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis,

Derecho de Daños, Civitas, Madrid, 1999

Fundamentos del Derecho civil patrimonial, V, "La responsabilidad civil extracontractual", Civitas, Cizur
Menor, 2011.

LLAMAS POMBO, Eugenio, Reflexiones sobre derecho de daños: casos y opiniones, La Ley, Madrid, 2010.

 

3.-MATERIALS DE L'ASSIGNATURA

A banda de la bibliografia recomanada, l’alumne haurà de comptar, principalment, amb el suport de la legislació
relativa a la matèria.

També resulten útils les següents pàgines web, en les que s’hi pot trobar material per a l’assignatura, tant
doctrinal com legislatiu:

http://www.indret.com/

http://civil.udg.edu/normacivil/
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