
 
 

 

 

Guia docent de l’assignatura “Dret” 

 

I. IDENTIFICACIÓ 

 

� Nom de l’assignatura: Introducció al Dret 

� Codi: 103725          

� Titulació: Grau de Direcció Hotelera 

� Curs acadèmic: 2016-2017 

� Tipus d’assignatura: FB 

� Crèdits ECTS:  6 (150h) 

� Període d’impartició: 1er curs – 2on semestre 

� Idioma en que s’imparteix: Castellà 

� Professorat:  Mèrida Iglesias Lucía 

II. PRESENTACIÓ 

L’assignatura de Dret  te com a objectiu que l’alumnat assoleixi els continguts jurídics necessaris 

sobre el sector turístic, especialment a l’àmbit hoteler. Per això es portarà a terme tres blocs de 

coneixements. 

El primer bloc de coneixement consistirà en una primera aproximació a l’ordenament jurídic per 

poder conèixer les nocions bàsiques d’aquest. 

La matèria del segon bloc englobarà la regulació – intervenció específica del sector per finalitzar amb 

la tipologia de contractes que serà el tercer bloc de contingut.  

Les classes són presencials, però els estudiants que no puguin venir a les classes tenen l’opció de 

presentar-se a les proves finals de la convocatòria oficial (vegeu el punt VIII). 

 

 



 
 

 

III. OBJECTIUS FORMATIUS, COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES i RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

III.1. Objectius formatius: 

L’alumnat adquirirà un seguit de coneixements jurídics que s’especificaran a l’apartat V d’aquest 

document, sent capaç d’identificar: 

- El concepte de Dret. La norma jurídica i les branques del Dret. 

- Obligacions i contractes: Contractes bàsics i de l’àmbit hoteler. 

- Règim legal de l’activitat d’allotjament turístic: Ordenació de l’activitat hotelera, ordenació 

d’altres activitats d’allotjament turístic (càmping, apartaments turístics, allotjament de 

turisme rural, ...). 

III.2 Competències específiques i resultats d’aprenentatge:  

CE1. Demostrar que coneix i compren els principis bàsics de l’allotjament i la restauració en totes les 

seves dimensions, departaments, activitats i àrees en el context del sector turístic.  

Resultats d’aprenentatge: 

CE1.3. Identificar els principis jurídics bàsics del sector turístic. 

CE2. Identificar el marc legal que regula les activitats hoteleres i de restauració, tant les relatives a la 

posada en marxa del negoci o activitats, com les referents al manteniment de les instal·lacions i al 

seu funcionament normal.  

 

Resultats d’aprenentatge: 

CE2.1. Aplicar els elements del dret civil, mercantil i laboral que es trobin en el sector turístic. 

CE2.2. Identificar les obligacions contractuals aplicables al sector turístic. 

CE2.3. Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector turístic. 

CE2.4. Identificar les diferents normes que en matèria laboral puguin afectar a la ordenació dels 

recursos humans. 

 

 



 
 

CE3. Analitzar la legislació laboral, fiscal i mercantil del sector de la hoteleria i la restauració.  

Resultats d’aprenentatge: 

CE3.1. Aplicar els elements de dret civil, mercantil i laboral que és trobin en el sector turístic. 

CE3.2. Identificar les obligacions contractuals aplicables al sector turístic. 

 

CE20. Analitzar, formular i implantar l’estratègia general d’una organització, així com les polítiques 

d’actuació de les diferents àrees funcionals del sector de la hoteleria i la restauració.  

Resultats d’aprenentatge: 

CE20.2. Analitzar la legislació existent per permetre establir unes pautes d’actuació en les empreses 

hoteleres i de restauració.  

 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Desenvolupar una capacitat d’aprenentatge de forma autònoma. 

CT4. Desenvolupar les tècniques de comunicació a tots els nivells. 

CT9. Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents 

contexts interculturals. 

CT10. Demostrar un comportament responsable amb l’entorn mediambiental, social i cultural. 

CT11. Gestionar i organitzar el temps. 

CT12. Treballar en equip. 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

BLOC I: L’ORDENAMENT JURÍDIC 

Tema 1: L’ ordenament jurídic i la separació de poders 

Tema 2: El sistema de fonts del dret 

Tema 3: L’ordenament jurídic turístic - hoteler 



 
 

BLOC II: INTERVENCIÓ I ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT TURÍSTIC 

Tema 4: L’activitat administrativa de foment: en especial turística de foment. 

 Tema 5: L’activitat administrativa de prestació de serveis públics: en especial de prestació de servei 

turístic. 

  Tema 6: L’activitat administrativa de limitació en matèria turística. 

  Tema 7:  L’activitat administrativa sancionadora en matèria turística. 

BLOC III: REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

  Tema 8: Nocions generals de la contractació i les obligacions 

  Tema 9: Tipologia de contractes específics d’àmbit hoteler 

   

VI. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 

AURIOLES MARTIN, A. Introducción al derecho turístico. Derecho privado del turismo, ed. Tecnos, 2º 

ed., Madrid, 2005. 

FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, C. Derecho administrativo del turismo, ed. Marcial pons, 4ª ed., Madrid, 

2007. 

AMAT LLOMBART, P. La contratación en el sector turístico. A partir de las nociones de derecho civil, 

personal y patrimonial, ed. Tirant lo Blanch, València, 2002.  

CEBALLOS MARTIN, M.M, y PEREZ GUERRA, R. El contrato turístico de alojamiento hotelero, ed. 

Comares, Granada, 2001.  

VII. METODOLOGIES DOCENTS 

La metodologia docent consistirà en la combinació de les tècniques 

metodològiques de les classes magistrals juntament amb l’estudi del cas i el treball 

supervisat i autònom per part de l’alumne per millorar l’adquisició de 

coneixements i competències. 



 
 

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

El sistema d’avaluació te dues parts: Avaluació contínua i prova final. 

Aquest sistema d’avaluació seguirà el següent esquema: 
 

- Realització i exposició - discussió de casos pràctics individuals i/o en equips 
juntament amb la realització d’un treball individual i/o en equip sobre alguna de les 
temàtiques estudiades (40 % de la nota final). 

- 3 Prova teòriques. Aquestes proves és portaran a terme a final de cada bloc de 
coneixement. (Cada prova tindrà un valor del 20%, sent el total de les tres proves el 
60% de la nota final).  

 
De no seguir l’avaluació continuada o suspendre-la a les dates oficials establertes es podrà 
realitzar un examen final de l’assignatura. En les proves de re-avaluació la nota màxima a 
obtenir serà d’un 5. 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

Tipus Activitat Hores ECTS Resultats d’aprenentatge 

Activitats dirigides Classes magistrals amb suport de TIC, 
participació activa dels estudiants. 

60  40% CE.1.3, CE2.1 a 2.4, CE. 3.1 i 3.2, CT4, 
CT9, CT10, G3 

Activitats autònomes Realització, exposició i debat 
d’exercicis i casos pràctics de forma 
individual i /o en grup i d’un treball 
individual i/o en grup. 

75 50% CE.1.3, CE2.1 a 2.4, CE. 3.1 i 3.2, 
CE20.2, CT1, CT4, CT9, CT11, CT12, G3 

Activitats 
supervisades 

Tutories de recolzament a la 
realització del treball pràctic 

7,5 5% CT1 

Activitats d’avaluació Autoavaluació i avaluació de 
l’assignatura, amb la reflexió sobre el 
procés individual d’aprenentatge.  

7,5 5% CE1.3, CE2.1 a 2.4, CE3.1 i CE3.2., 
CE20.2, CT1, CT11, G3. 

TOTAL  150 100%  

 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

Sessions Tema Mètode Hores 

1 1 Lectura Article Doctrinal 1 

2 1 / 2 Lectura Article Doctrinal 2 

3 2 Realització casos pràctics 1 

4 3 Lectura Article Doctrinal 2 



 
 

5 3 Realització casos pràctics 1 

6 4 Lectura Sentències 2 

7 4 Realització casos pràctics 1 

8 4 Lectura Article Doctrinal 2 

9 5 Realització casos pràctics 1 

10 5 Lectura Sentències 2 

11 5 Realització casos pràctics 1 

12 6 Lectura Article Doctrinal 2 

13 6 Realització casos pràctics 1 

14 7 Lectura Sentències 2 

15 7 Realització casos pràctics 1 

16 7 Lectura Article Doctrinal 2 

17 7 Realització casos pràctics 1 

18 7 Lectura Sentències 2 

19 8 Realització casos pràctics 1 

20 8 Lectura Article Doctrinal 2 

21 8 Realització casos pràctics 1 

22 9 Lectura Sentències 2 



 
 

23 9 Realització casos pràctics 1 

24 9 Lectura Article Doctrinal 2 

25 9 Realització casos pràctics 1 

26 9 Lectura Sentències 2 

27 9 Realització casos pràctics 1 

 

 

XI. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

L’assignatura de DRET s’estructura des d’un punt de vista d’emprenedoria i innovació, ja que per explicar l’assignatura 
s’utilitzaran mètodes d’innovació docent i mitjançant les pràctiques és fomentarà l’emprenedoria dels estudiants per iniciar 
noves iniciatives en el sector.  


