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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET CONTRACTUAL EUROPEU

Codi 101854

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 BARRÓN ARNICHES, PALOMA BEGOÑA

Departament/s DRET PRIVAT

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà/català/angles

2020-21

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

BARRÓN ARNICHES, PALOMA
BEGOÑA

paloma.barron@udl.cat 3

PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ mariajose.puyalto@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura pretén fer una aproximació al projecte de Marc Comú de Referència per al Dret contractual europeu
(des d'ara DCFR, per les sigles en anglès) elaborat per la xarxa europea d'excel·lència CoPECL. El DCFR és una
peça central en la construcció d'un dret d'obligacions i contractes europeu, de manera que la seva influència en el
dret espanyol es deixarà sentir necessàriament. De fet, són ja moltes les sentències que ha dictat el Tribunal
Suprem i altres tribunals espanyols aplicant algun precepte del DCFR. A més, les parts d'un contracte poden
incorporar aquests preceptes en la mesura que les normes substantives de cada país ho permetin, mitjançant el
joc de l'autonomia de la voluntat.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Tenir un coneixement dels textos normatius d’harmonització del dret contractual europeu i dels canvis
dogmàtics i legislatius que el procés d’harmonització del Dret privat  determina en el Dret contractual
espanyol.

2. Comprovar la compatibilitat entre el DCFR i l’ordenament jurídic espanyol en el cas de la regulació d’alguns
contractes paradigmàtics.

Competències

Competències generals o bàsiques (CB)

(CB 1) Capacitat per al treball en equip.

(CB 2) Domini de les TIC aplicades al perfil de Grau.

(CB 3) Capacitat d'iniciativa, creativitat i lideratge.

(CB4) Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.

Competències específiques (CES)

 

(CES 1) Demostrar coneixement de les característiques, institucions i procediments del sistema jurídic.

(CES 2) Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor.

(CES 3) Capacitat per elaborar documents jurídics.

(CES 4) Capacitat de creació i estructuració normativa.

(CES 5) Capacitat de negociació i conciliació.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. La gènesi del Dret contractual europeu. Principals aportacions del Dret contractual europeu a la teoria
general dels contractes

2. Contractes en particular 2.1. La proposta d'un Reglament Europeu de la compravenda 2.2. El contracte de
serveis en el Marc Comú de Referència 2.3 El contracte de prestec immobiliari

3. Els contractes de col·laboració entre empresaris. 3.1. Normes comunes 3.2. El contracte d'agència. 3.3. El
contracte de franquícia. 3.4 El contracte de distribució

Eixos metodològics de l'assignatura

Atès que l’assignatura té caràcter semi presencial, es realitzaran dos tipus d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge diferents:

De caràcter presencial (a l’aula): bàsicament, s’utilitzarà la lliçó magistral. Aquest mètode es basa en la
comunicació oral d'una sèrie de continguts que els estudiants procuren registrar per escrit i que pretén una
visió de síntesi orientadora i clarificadora, així com obrir possibilitats i vies a l'alumnat ajudat d'altres
tècniques i material bibliogràfic
De caràcter autònom (fora de l’aula): Per mitjà del Campus Virtual (SAKAI), a l’estudiantat se li oferirà la
realització de dos tipus d’activitats:

Lectures orientades de textos i documents: La finalitat d'aquesta activitat és propiciar la consulta i
l'anàlisi crítica de determinats temes, és a dir, com un mitjà per ampliar i aprofundir els coneixements
teòrics de l'assignatura
Resolució de casos: Es tracta d'una metodologia integrada en la qual l'alumne ha de realitzar
l'anàlisi, conceptualització i recerca de possibles solucions al voltant d'un cas real o simulat per
conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, general hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar
coneixements, diagnosticar-los, etc.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Clases presencials

 

30/09/2020:
Presentació de l’assignatura. Cronograma i sistemes d'avaluació.
La gènesi del Dret contractual europeu. Principals Aportacions del Dret contractual europeu a la teoria
general dels Contractes (Dra. Paloma de Barrón)
14/10/2020:
Contractes de col·laboració entre empresaris. Normas comuns. El contracte d'agencia (Dra.Mª José
Puyalto)
28/10/2020:
Contracte de franquicia al DCFR (Dra. Mª Jose Puyalto)
El contracte de serveis en el DCFR (Dra. Paloma de Barrón)
11/11/2020
El contracte de distribució (Dra. Maria José Puyalto)
2/12/2020:  
Contracte de compravenda i suministre de continguts digitals a Europa (Dra. Paloma de Barrón)
16/12/2020:
Altres contractes rellevants per al ciutadà: serveis i prestec immobiliari (Dra. Paloma de Barrón)
Una aproximació a la contractació amb consumidors des de el Dret italià: professore Massimo Franzoni de
la Università di Bologna

 

Activitats no presencials

2020-21



7/10/2020
Forum sobre Derecho contractual Europeo (Dra. de Barrón)
21/10/2020-4/11/2020-25/11/2020
Elaboració i entrega d'un contracte mercantil (Dra. Puyalto)
9/12/2020
 Elaboració i entrega d'un contracte de serveis (Dra. de Barrón)
13/1/2021
Entrega de un ensayo sobre una materia civil y un ensayo sobre una materia mercantil

Sistema d'avaluació

La qualificació final s'obté de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats
d'avaluació (màxim 10 punts per cada activitat) segons el pes assignat a cadascuna d'elles. Per superar
l'assignatura és imprescindible que la nota resultant de la mitjana ponderada sigui igual o superior a cinc. Es
realitzaran les següents activitats d’avaluació:

Redacció d’un assaig sobre: "Els avantatges i inconvenients del disseny de la indemnització per clientela en
el DCFR i en l’ordenament espanyol" (30%) 
Redacció d’un assaig sobre una materia del ámbito civil. (30%)
Articulació d’un contracte de serveis atenent a les normes del DCFR a partir d’un supòsit (10%)
Articulació d’un contracte de distribució atenent a les normes del DCFR a partir d’un supòsit (10%)
Examen presencial de test- dimecres 13 gener 2021- (20%)

L'estructura de l'assaig és lliure, tot i que és aconsellable utilitzar l'esquema clàssic d'introducció, nus i desenllaç:

A la introducció és important delimitar quin és el tema que es va a abordar i quines són les premisses de les
que es parteix o els materials que s'han utilitzat en la reflexió.
El nus és la part central de l'assaig. Aquí desenvoluparem la idea que pretenem transmetre utilitzant
arguments jurídics. Convé que el desenvolupament del fil argumental sigui clar i per això pot ser convenient
enumerar els arguments o, almenys, presentar-los amb paràgrafs separats per visibilitzar millor. Es
presentaran, és clar, els arguments que sustenten la idea que es defensa, però també caldrà rebatre aquells
arguments que poden invocar des d'una posició contrària a la mantinguda.
Finalment, en el desenllaç, es farà una exposició succinta de la conclusió a la qual s'arriba, enllaçant la
introducció i el resultat dels arguments exposats en el nus.

L'assaig tindrà una extensió mínima de 2.000 paraules i màxima de 3.000. S'entregarà el día de l'examen el 13
gener 2021

IMPORTANT:

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

Bibliografia i recursos d'informació

http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/contract_law_en.htm

Albiez Dohrmann, K. J.: Derecho privado europeo y modernización de Derecho contractual en España,
Atelier, Barcelona, 2011
Barrón Arniches, P. de: “Cuestiones sobre el contrato de servicios diseñado en el Marco Común de
Referencia”, InDret, http://www.indret.com/pdf/560_es.pdf
Bosch Capdevila, E. (dir): Nuevas perspectivas del derecho contractual, Bosch, Barcelona, 2012
Diaz-Ambrona Bardaji, Mª D., Derecho civil de la Unión Europea, Valencia, 2017
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Pérez Velazquez, J.P. El proceso de modernización del derecho contractual europeo, Madrid, 2013
Puyalto Franco, M. J.: “El modelo de regulación eficiente de los contratos de distribución en el DCFR”, CEF
Legal, Revista Práctica de Derecho,  nº 127-128, Madrid 2011, pp. 5-64.
Vaquer Aloy, A., Bosch Capdevila, E, i Sánchez González M. P. (coords): Derecho Europeo de Contratos,
Libros II y IV del Marco Común de Referencia, 2 vol., Ed. Atelier, Barcelona, 2012.
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