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Web

Descrición xeral O Obxectivo da materia é comprender os fundamentos xurídicos do turismo. O contido estruturase en tres bloques:

I Introducció ao dereito

II Nocións de deireito mercatil

III Nocións de dereito administrativo

Competencias do título

Código Competencias do título

A5 Converter un problema empírico nun obxecto de investigación e elaborar conclusións.

A6 Ter unha marcada orientación de servizo ao cliente.

A13 Manexar técnicas de comunicación.

A14 Comprender o marco legal que regula as actividades turísticas.

B1 Capacidade de análise e síntese.

B2 Comunicación oral e escrita en lingua nativa.

B3 Resolución de problemas.

B4 Razoamento crítico.

B5 Compromiso ético.

B6 Aprendizaxe autónoma.

B7 Adaptación a novas situacións.

C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e

para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a

realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da

sociedade.

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias do

título

Coñecemento das principais institucións xurídicas no ámbito do Dereito do turismo A14 B1

B4

B6

C4

C7
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Coñecemento das principais institucións xurídicas no ámbito do Dereito do turismo A14 B1

B4

B6

C4

C7

Capacidade para a localización e manexo básico de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais) A5 B1

B3

C3

C6

C8

Capacidade para a localización e manexo básico de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais) A5 B1

B3

C3

C6

C8

Familiaridade no manexo de memorias, contratos e outros documentos xurídicos A5

A6

A13

B1

B2

B6

B7

C4

Familiaridade no manexo de memorias, contratos e outros documentos xurídicos A5

A6

A13

B1

B2

B6

B7

C4

Resolución de problemas básicos no ámbito do Dereito do turismo A5

A6

A14

B1

B3

B4

B6

C5

Resolución de problemas básicos no ámbito do Dereito do turismo A5

A6

A14

B1

B3

B4

B6

C5

Aplicación dun pensamento crítico, lóxico e creativo A5

A14

B1

B3

B4

C4

C6

Aplicación dun pensamento crítico, lóxico e creativo A5

A14

B1

B3

B4

C4

C6

Traballo de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa A6

A13

B3

B5

B7

C1

C2

C4

Traballo de forma autónoma con iniciativa e de forma colaborativa A6

A13

B3

B5

B7

C1

C4

Contidos

Temas Subtemas

PARTE XERAL

  

LECCIÓN 1ª.- NOCIÓNS INTRODUCTORIAS 1. O ordenamento xurídico e as súas ramas: Dereito Público e Dereito Privado. O

sector turístico como obxecto do Dereito.

2. As fontes do Dereito. Marco normativo do turismo.

3. A norma xurídica: concepto, efectos e término de vixencia.
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LECCIÓN 2ª.- A PERSOA 1. Concepto e clases.

2. A capacidade das persoas: capacidade xurídica e capacidade de obrar.

3. A persoa xurídica. A) Concepto e clases. B) A asociación. C) A fundación.

4. A representación.

5. O empresario turístico e os usuarios de servicios turísticos.

LECCIÓN 3ª.- A OBRIGACIÓN 1. Concepto e caracteres.

2. Clases.

3. O pago ou cumprimento.

4. O incumprimento.

5. Extinción.

LECCIÓN 4ª.- O CONTRATO EN XERAL 1. Concepto e clasificación dos contratos.

2. Requisitos do contrato: A) O consentimento. B) O obxecto. C) A causa.

3. Formación e perfección do contrato.

4. Eficacia e dinámica do contrato.

5. Ineficacia e invalidez dos contratos.

6. Incumprimento do contrato e responsabilidade contractual.

§

II. PARTE ESPECIAL

 

LECCIÓN 5ª.- O CONTRATO DE ALOXAMENTO 1. Aloxamento en establecimentos turísticos hoteleiros e extrahoteleiros e o contrato

de reserva de prazas de aloxamento en réxime de continxente.

2. Aloxamiento en establecimientos turísticos de aproveitamento por turno.

3. O contrato de hospedaxe.

4. O contrato de xestión hotelera.

LECCIÓN 6ª.- O CONTRATO DE TRANSPORTE 1. Concepto e clases. Especial atención ao contrato de chárter.

2. O transporte de pasaxeiros: A) Concepto e normativa aplicable. B) Formalización e

contido do contrato. C) Supostos de incumprimento e réxime de responsabilidade.

3. Os cruceiros turísticos.

4. O arrendamento de vehículos.

LECCIÓN 7ª.- O CONTRATO DE VIAXE COMBINADA 1. Introducción: a intermediación e as empresas turísticas de intermediación.

2. Concepto e regulación.

3. Elementos do contrato.

4. Contido.

5. Modificación dos elementos do contrato.

6. Extinción do contrato.

7. Incumprimento e responsabilidade.

LECCIÓN 8ª.- OS SEGUROS TURÍSTICOS 1. Concepto e clases.

2. Elementos do contrato.

3. Contido.

4. Seguro de asistencia en viaxe e seguro de equipaxe.

LECCIÓN 9ª.- RESTAURACIÓN E INFORMACIÓN

TURÍSTICAS

1. Restauración turística: A) Concepto. B) O contrato de hostalería. C) O contrato de

catering.

2. Información turística: guías de turismo.

LECCIÓN 10ª.- A DISCIPLINA TURÍSTICA: INSPECCIÓN E

SANCIÓN

1. A actividade sancionadora no ámbito do turismo.

2. Infraccións e sancións.

3. O procedimento sancionador.

4. A inspección turística.

LECCIÓN 11º.- PRÁCTICAS 1. Recursos administrativos.

2. Dictámenes xurídicos.

3. Resolución de conflitos.
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Planificación

Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non

presenciais /

traballo autónomo

Horas totais

Proba de resposta breve A5 A14 B4 B6 C1 C7 3 0 3

Sesión maxistral A6 A13 A14 B1 B2 B3

B4 B5 B7 C1 C2 C3

C4 C5 C7 

25 0 25

Estudo de casos A5 A6 A13 A14 B1 B3

B4 B5 B7 C1 C3 C6

C8 

6 4 10

Análise de fontes documentais A5 A14 B1 B3 B4 B7

C3 C4 C6 C8 

4 32 36

Proba obxectiva B2 B3 B4 B6 C7 4 62 66

Atención personalizada 10 0 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías

Metodoloxías Descrición

Proba de resposta

breve

Consistirá na resolución de cuestionarios que incidirán nos conceptos básicos da materia. Neste sentido se presentarán

diversos enunciados en forma de pregunta e os alumnos deberán respostar cunha frase específica ou un concepto xurídico

determinado.

Sesión maxistral Consistirá na exposición por parte do profesor dos aspectos fundamentais dos temas que conforman o programa da

asignatura.

Estudo de casos Trátase de que os alumnos apliquen os coñecementos teóricos mediante o estudio e resolución de casos que xa foron

resoltos polos Tribunais ou que ben son susceptibles de plantearse na práctica xurídica.

Análise de fontes

documentais

Consistirá no manexo de textos legais, xurisprudencias e doutrinais para a súa comprensión a fin de que os alumnos poidan

desenvolver esta competencia no seu futuro profesional.

Proba obxectiva Os alumnos deberán examinarse dos contidos que conforman a materia do curso. Con independencia da modalidade de

exame que se poña en práctica o alumno deberá respostar ás preguntas teóricas e prácticas que se lle formulen.

Atención personalizada

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos

Proba de resposta

breve

Análise de fontes

documentais

Ademáis das indicacións de carácter xeral, os alumnos recibirán de maneira individualizada ou por grupos de traballo as

orientacións que sexan precisas para o correcto desenvolvemento dos seus traballos.

Avaliación

Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación

Proba obxectiva B2 B3 B4 B6 C7  Oa alumnos deberán respostar ás preguntas teóricas e prácticas que se lle formulen. 60

Estudo de casos A5 A6 A13 A14 B1 B3

B4 B5 B7 C1 C3 C6

C8 

Os alumnos deberán analizar e resolver supostos de feito susceptibles de plantearse

na práctica profesional.

20

Proba de resposta

breve

A5 A14 B4 B6 C1 C7 Os alumnos deberán respostar cunha frase específica ou un concepto xurídico

determinado os enunciados que se formulen en forma de pregunta.

15

Análise de fontes

documentais

A5 A14 B1 B3 B4 B7

C3 C4 C6 C8 

Os alumnos deberán localizar e manexar textos legais, xurisprudencias e doutrinais

para a súa comprensión.

5
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Observacións avaliación

				Para superar a materia é imprescindible acadar un 4'5 na proba obxectiva.						

Os alumnos con dispensa de asistencia académica haberán de poñerse en contacto có profesor para coñecer qué traballos deberá entregar ó final do

curso. 

En xullo, o examen será o 100% da nota final.

Fontes de información

Bibliografía básica - AURIOLES MARTÍN, A (). Introducción al Derecho turístico. Madrid / Tecnos

- BARBA DE VEGA, J. y CALZADA CONDE, M.ª A. (). Introducción al Derecho Privado del Turismo. Cizur Menor /

Thomson - Aranzadi

- GARCÍA MACHO, R. y RECALDE CASTELLS (). Lecciones de Derecho del Turismo. Valencia / Titant lo Blanch

É imprescindible o uso das fontes normativas directas, consultando as leis no BOE.

Bibliografía complementaria

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,

salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración

de guías
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