
20078 - DRET DE DANYS 
 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL DRET DE DANYS 
 
1. Antecedents. 
2. La teoria de la culpa. Evolució cap a la responsabilitat objectiva. 
3. Responsabilitat civil contractual i extracontractual: concepte i diferències. 
4. El sistema espanyol de responsabilitat civil: les diferents vies per al seu exercici. 
5. La responsabilitat civil en el Codi Civil. La seva interpretació jurisprudencial. La 

responsabilitat civil en les lleis especials. 
6. La prescripció de les accions: termini, còmput i interrupció. 
 
TEMA 2. RESPONSABILITAT PER ACTES PROPIS 
 
1. L’article 1.902 del Codi Civil. 
2. Acció i omissió. L’antijuridicitat. 
3. La culpabilitat i imputabilitat. El dol i la culpa. 
4. El dany i la seva valoració. 
5. El problema de la causalitat. Causes d’interrupció del nexe causal: el cas fortuit, 

la força major, culpa exclusiva de la víctima. La concurrència de la culpa del 
perjudicat: la compensació de causes. 

6. Pluralitat de responsables. 
 
TEMA 3. RESPONSABILITAT PER FET ALIÈ 
 
1. Concepte i supòsits. 
2. La responsabilitat de pares i tutors. 
3. La responsabilitat de l’empresari. 
4. La responsabilitat dels educadors. 
5. L’acció de repetició de l’article 1.904. 
6. La responsabilitat per fets causats per animals. 
7. La responsabilitat per ruïna d’edificis. 
8. La responsabilitat pels danys causats per coses inanimades. 
9. La responsabilitat que estableix l’article 1.910. 
 
TEMA 4. DRETS DE LA PERSONALITAT I RESPONSABILITAT CIVIL 
 
1. Honor, intimitat personal i familiar i pròpia imatge: concepte i naturalesa jurídica. 
2. La Llei 1/1982, de 5 de maig: àmbit d’aplicació. 
3. La intromissió il⋅legítima. El consentiment com a causa de justificació. Les demés 

causes. 
4. Els subjectes de la intromissió il⋅legítima. 
5. El conflicte entre aquests drets i les llibertats d’expressió i informació. 
6. Tutela penal i tutela civil. 
7. La Llei 5/1992 de 29 d’octubre del tractament automatitzat de dades de caràcter 

personal. 



 
TEMA 5. LA RESPONSABILITAT MÈDICA 
 
1. Naturalesa de la responsabilitat mèdico-sanitària. 
2. Els deures del metge. 
3. Els requisits de la responsabilitat: la culpa mèdica en relació amb la lex artis ad 

hoc. 
4. Extensió de la responsabilitat a d’altres persones. 
 
TEMA 6. LA RESPONSABILITAT EN LA LLEI 26/84 DE 19 DE JULIOL GENERAL 
PER A LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
1. La protecció de consumidors i usuaris: La Llei 26/1984, de 19 de juliol. 
2. Àmbit d’aplicació de la llei. 
3. El capítol VIII: “Responsabilitats i garanties”. Subjectes responsables. Criteris 

d’imputació i nexe causal. Danys que comprèn. 
4. La relació entre l’article 11 i el capítol VIII LGDCU. 
 
TEMA 7. LA RESPONSABILITAT DEL FABRICANT 
 
1. Introducció. La Directiva 85/374/CEE, de 25 de juliol. Deure de seguretat. 
2. La responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos. Llei 

22/1994 de 6 de juliol. 
3. Concepte legal de producte defectuós. Productes que comprèn. Tipus de 

defectes. Els productes ineficaços. 
4. Els subjectes responsables. El fabricant. L’importador. El subministrador. La 

disposició addicional única de la Llei 22/1994. 
5. Nexe causal. Causes d’exoneració de la responsabilitat. Els riscs del 

desenvolupament. 
6. Àmbit de protecció: el dany. 
7. L’acció de reparació: legitimació i termini. 
 
TEMA 8. LA RESPONSABILITAT EN L’ÀMBIT DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIA 
 
1. La Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a 

motor. 
2. Danys personals-danys materials. Baremació. 
3. Modalitats d’assegurança. 
4. El Consorci de Compensació d’Assegurances. 
5. Vies processals per l’exercici de l’acció. El judici de faltes. El judici executiu de 

l’anomenada llei de l’automòbil. El judici declaratiu verbal: la Disposició 
Addicional 1ª de la L.O. 3/1989, de 21 de juny. 

 



 
 
TEMA 9. LA RESPONSABILITAT CIVIL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
1. La responsabilitat patrimonial en el Dret espanyol. El problema competencial. 
2. Pressupòsits de la responsabilitat de l’Administració. 
3. L’acció de repetició de l’Administració contra el funcionari. 
4. La responsabilitat de l’Administració en la protecció de la seguretat ciutadana. 
5. La responsabilitat de l’Estat pel funcionament dels serveis penitenciaris. 
 
TEMA 10. LA RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
DE JUSTÍCIA 
 
1. Normativa vigent. 
2. Funcionament anormal de l’Administració de Justícia i error judicial: distinció 

entre ambdues figures. 
3. Els supòsits de presó indeguda. 
4. Dol o culpa greu de Jutges i Magistrats. 
 
TEMA 11. ALTRES RÈGIMS DE RESPONSABILITAT 
 
1. Accidents laborals. 
2. Navegació aèrea. 
3. Danys nuclears. 
4. Els danys causats en l’exercici de la caça: la Llei de Caça de 4 d’abril de 1970 i el 

seu Reglament de 25 de març de 1971. 
5. Danys causats al medi ambient. 
 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Per preparar el programa és imprescindible utilitzar un Manual de Dret Civil que tracti 
de les matèries que es comprenen en el programa. 
 
És imprescindible la legislació vigent referent a la matèria d’aquest programa. 
 
Al començament del curs cada professor determinarà la bibliografia específica del 
mateix, així com la orientació, programació i avaluació. 
 


