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Codi- Assignatura

061102 – Dret turístic

Matèria

Dret

Curs

Primer

Tipus assignatura

Formació bàsica

Crèdits

6 cr. ECTS

Hores presencials

60 hores

Hores de treball
autònom

90 hores

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA
A l’assignatura Dret Turístic s’introdueixen els elements fonamentals pel coneixement
normatiu, les relacions jurídiques i els diferents nivells d’intervenció dels Estats i els poders
públics en les activitats turístiques dels particulars. Tots aquests conceptes són definits i
concretats mitjançant l’anàlisi i comprensió de les implicacions de les tasques dels
professionals del turisme en la seva activitat laboral, professional i/o empresarial.
Finalment, es facilitaran tots aquells elements imprescindibles per tal de que puguin ser
identificats tots aquells elements que identifiquin la incidència del dret en els diferents
entorns turístics (estatals, nacionals, regionals i/o internacionals) i, la seva repercussió en altres
sectors i/o subsectors de l’economia.
Es fa especial incidència en el plantejament i la resolució dels problemes més habituals en
l’exercici de la professió turística amb transcendència jurídica, específicament pel que
respecte a la contractació entre els professionals i els particulars.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB02- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació
d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB03- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
COMPETÈNCIES GENERALS
CG04- Tenir compromís ètic.
CG07- Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els
resultats obtinguts.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE05- Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les empreses i activitats
turístiques.
CONTINGUTS TEMÀTICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turisme i dret: dret turístic.
Dret públic del turisme.
L’ordenació i planificació de l’oferta i la demanda turística.
La tributació de les activitats turístiques.
Las relacions laborals en el sector turístic.
Les empreses i els professionals, estructures e institucions del dret turístic.
Les relacions jurídiques del dret turístic.
L’estatut del turista / consumidor.
El turisme i les noves tecnologies: la contractació electrònica. Problemàtica jurídica.
El turisme i el dret Internacional.

METODOLOGIA
La metodologia d’aprenentatge que es posa en pràctica en aquesta assignatura està
formada per diversos elements clau que, de forma complementària, aconsegueixen els
objectius definits anteriorment.
A continuació es concreten els instruments/elements a utilitzar de forma general, sense que
aquesta proposta limiti la utilització d’altres que es vegin com a necessaris:






Classes expositives
Debat dirigit
Treballs individuals
Lectures

SISTEMES D’AVALUACIÓ
L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per part de
l’estudiant en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura.
En aquest sentit l’estudiant podrà optar per ésser avaluat de forma continuada durant el curs
o mitjançant una avaluació única al final del període establert.
Avaluació Continuada: consisteix en la valoració del procés d’ensenyament-aprenentatge a
partir del seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l’estudiant i dels
aprenentatges que incorpora.
Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert, per
a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes
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presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les evidències que aquesta assignatura
té dissenyades a aquests efecte.

Sistemes d'avaluació

Continuada

Única

60 %

---

Treball de recerca

---

40 %

Prova escrita final

40 %

60 %

Resolució d'exercicis pràctics avaluables
Assistència i participació
Participació en els debat a l’aula i al
campus virtual

Reavaluació de l’Assignatura
En el cas que l’estudiant no aconsegueixi assolir els objectius d’aprenentatge de
l’assignatura, té l’opció de seguir un procés de reavaluació, oferint-li la possibilitat de
demostrar novament la seva capacitació per a l’assoliment de les competències associades
en aquesta assignatura.
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