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TEMA 1. ELEMENTS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL 
1. Responsabilitat civil extracontractual i contractual 
2. Responsabilitat civil derivada del dany ocasionat per la comissió d’un 

delicte 
3. Naixement de la responsabilitat civil. Requisits: 

 Comportament danyós. Antijuridicitat i imputabilitat 
 El dany: 
 Concepte i classificació 
 Evolució jurisprudencial del dany moral 
 Especial refèrencia al “dany econòmic pur” 
 El nexe causal 
 Interferències en el nexe causal 
 Producció del dany per diverses persones 
 Producció del dany per un membre indeterminat d’un grup 
 Criteri d’imputació: responsabilitat per culpa i responsabilitat objectiva 
 Evolució jurisprudencial de la responsabilitat per culpa 
 Responsabilitat objectiva i legislació espanyola 

4. Reparació del dany 
 Vies de reparació del dany: convenis transaccionals i reclamació judicial 
 Formes de reparació del dany: rescabalament en forma específica i 
rescabalament pecuniari 
 Valoració del dany i baremació 
 La concurrència d’indemnitzacions per un mateix dany 
 Les indemnitzacions per raó de solidaritat 
 Indemnitzacions a les víctimes de terrorisme 
 Indemnitzacions a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual 
 Indemnitzacions a les víctimes d’infeccions sanitàries 

5. Prescripció de l’acció 
 
 

TEMA 2. EL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
CIVIL 

1. Concepte, caràcters i fonament 
2. Classes d’assegurances de responsabilitat civil. L’assegurança 

obligatòria. Règim jurídic 
3. Acció directa contra l’assegurador 
4. Excepcions oposables per l’assegurador 
 
 

TEMA 3. RESPONSABILITAT CIVIL PER FET ALIÈ 
1. Introducció a la responsabilitat per fet aliè. Presumpció de culpa 
2. La responsabilitat de pares i tutors 

 Fonament i requisits 



 Criteri d’imputació 
3. La responsabilitat de l’empresari 

 Fonament i requisits 
 Acció de repetició 
 Indemnitzacions per accident laboral: acumulació o no de prestacions a 
càrrec de la seguretat social. Doctrines jurisprudencials del TS 

4. La responsabilitat del Centre docent d’ensenyament secundari i dels 
professors 

 Concepte i requisits 
 Subjectes responsables 
 Acció de repetició 

 
 

TEMA 4. LA RESPONSABILITAT CIVIL EN CAS DE LESIÓ DE L’HONOR, 
LA INTIMITAT I LA IMATGE 

1. Honor, intimitat personal i familiar i pròpia imatge com drets de la 
personalitat: concepte i caràcters 

2. Conflicte entre drets fonamentals: honor, intimitat, pròpia imatge versus 
llibertat d’expressió i d’informació 

3. La intromissió il·legítima: Supòsits. El consentiment com a causa de 
justificació 

4. Tutela civil. Contingut de la protecció civil 
 Cessament de la intromissió 
 Presumpció de perjudici 
 Indemnització. Beneficiaris 

5. Intimitat i dret fonamental a la llibertat informàtica 
 Introducció. La doctrina del Tribunal constitucional en aquest tema 
 Àmbit d’aplicació de la LO 15/1999, de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter personal 
 Règim jurídic dels fitxers privats 
 
 
TEMA 5. LA RESPONSABILITAT CIVIL DAVANT DELS CONSUMIDORS 

I DELS USUARIS 
1. Els diferents règims de responsabilitat en el Reial Decret-Legislatiu 

1/2007 i els Drets autonòmics 
2. Disposicions generals en matèria de responsabilitat 

 Titular del dret a la indemnització. El concepte de consumidor i usuari 
 Productes i serveis dels que es respon 
 Criteris d’imputació 
 Subjectes responsables. Solidaritat 
 Danys indemnitzables 
 Accions. Terminis. Sistema arbitral de consum (Reial Decret-Legislatiu 
231/2008, de 15 de febrer) 

3. Danys causats per altres béns i serveis 
 Règim general de responsabilitat 
 Règim especial de responsabilitat 



 
 
TEMA 6. RESPONSABILITAT CIVIL MÈDICA I HOSPITALÀRIA 

1. Responsabilitat mèdica i hospitalària com responsabilitat contractual i 
extracontractual. Supòsits 

 Medicina privada. Responsabilitat contractual indirecta 
 Medicina pública. Remissió a la responsabilitat civil de l’administració 
pública 
 Responsabilitat de l’equip mèdic 
 Aplicació del règim de responsabilitat del Reial Decret-Legislatiu 1/2007 

2. Responsabilitat pels danys causats pels medicaments i pels productes 
sanitaris 

3. El concepte de «lex artis». Consentiment informat i autonomia del 
pacient 

4. La prova de la culpa mèdica. Darrera doctrina jurisprudencial: la prova 
de presumpcions en matèria de responsabilitat mèdica 

5. La doctrina jurisprudencial del Wrongful Life i Wrongful Birth 
 
 
TEMA 7. DANYS PER PRODUCTES DEFECTUOSOS 

1. Dret comuntiari en matèria de danys per productes defectuosos: la 
Directiva 85/374/CEE, de 25 de juliol  

2. Concepte de producte i concepte de defecte. Tipus de defectes 
3. Subjectes responsables. Concepte de fabricant i responsabilitat del 

proveïdor 
4. Nexe causal. Causes d’exoneració de la responsabilitat. Els riscs del 

desenvolupament: en especial, els medicaments i productes que 
procedeixen del cos humà 

5. Danys 
6. Accions: legitimació i terminis 

 
 
TEMA 8. RESPONSABILITAT CIVIL PER DEFECTES EN LA 
CONSTRUCCIÓ 

1. Evolució legal i jurisprudencial de la responsabilitat per defectes en la 
construcció en l’ordenament jurídic-privat 

2. La responsabilitat civil per defectes e la construcción en la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació 
 2.1. Subjectes responsables. Suavització legal del criteri de la solidaritat 
 2.2. Defectes. Tipologia 
 2.3. Criteri d’imputació 
 2.4. Terminis de garantia. Accions i terminis de prescripció 
3. La responsabilitat civil per defectes en la construcció en el Codi civil: arts. 
1591 i 1909 CC 
4. La responsabilitat civil per defectes en la construcció en el Reial Decret-
Legislatiu 1/2007 (art. 149) 



 
 
TEMA 9. LA RESPONSABILITAT CIVIL D’ALTRES PRESTADORS DE 
SERVEIS 

1. La responsabilitat derivada de la prestació de serveis jurídics 
 Advocats i procuradors: supòsits, normes aplicables i criteri d’imputació. 
Referència a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals 
 Notaris: supòsits, normes aplicables i criteri d’imputació 
 Registradors de la propietat: supòsits, normes aplicables i criteri d’imputació 
 Àrbrits. Referència a l’art. 21 de la Llei d’arbitratge 

2. La responsabilitat dels prestadors de serveis de la societat de la 
informació. Llei 34/2002, d’ 11 de juliol de serveis de la societat de la 
informació i del comerç electrònic 

 Concepte de prestador de serveis i de servei de la societat de la informació 
 Règims específics de responsabilitat (arts. 13 a 17 Llei 34/2002) 
 
 
TEMA 10. LA RESPONSABILITAT PER L’ÚS DE VEHICLES A MOTOR 

1. Doble règim de responsabilitat: 
Introducció 
Subjectes responsables. El propietari del vehicle 
Danys. Classes. Valoració mitjançant barems 
Perjudicats 
2. Assegurança obligatòria i assegurança voluntària. Satisfacció de la 

indemnització en l’àmbit de la primera 
3. El consorci de compensació d’assegurances: supòsit de la seva 

intervenció en matèroa de responsabilitat per l’ús de vehicles a motor 
4. Qüestions processals: procés verbal i procés executiu 

 
 
TEMA 11. RESPONSABILITAT OBJECTIVA: SUPÒSITS 

1. Danys derivats de la navegació aèria: Llei 48/1960, de 21 de juliol, de 
navegació aèria 

2. Danys nuclears: Llei 25/1964, de 29 d’abril, reguladora de l’energia 
nuclear 

3. Danys causats en l’exercici de la caça. La Llei de Caça de 4 d’abril de 1970 
i Reglament de 25 de març de 1971 

4. Responsabilitat per explosions i immissions: abús de dret i exercici 
antisocial del dret subjectiu. Dret a la intimitat. Danys ecològics 

5. Responsabilitat per caiguda d’arbres 
6. Responsabilitat pels fets causats pels animals. Consideració jurídica dels 

animals 
7. Responsabilitat pels danys causats per coses inanimades. Referència a 

l’art. 1910 CC 
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