MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
(BSM/UPF-ICAB)

FONAMENTS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Trimestre: Primer
Crèdits: 4 ECTS
Hores de dedicació de l’estudiant: 100 hores (24 de docència)
Coordinador de l’assignatura: Carlos Gómez Ligüerre: Professor Titular de Dret
Civil de la Universitat Pompeu Fabra.
Dades de contacte: carlos.gomez@upf.edu
Professors:
•
•
•
•

Carlos Gómez. Professor titular d’ Universitat. Dret Civil. (Universitat Pompeu
Fabra)
Rosa Milà. Professora lectora de Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra).
Sonia Ramos. Professora agregada. Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra)
Antoni Rubí. Professor agregat. Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra)

1. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA
L’assignatura “Fonaments de la Responsabilitat Civil extracontractual” presenta les
bases de la responsabilitat civil extracontractual a l’ordenament jurídic espanyol i la
seva aplicació als sectors d’activitat en què les reclamacions d’indemnització per danys
son més freqüents. El curs repassa les bases teòriques de la matèria per presentar a l’
estudiant un estat actual de la regulació legal i l’aplicació jurisprudencial de les
qüestions centrals del dret de danys. L’objectiu és reforçar els coneixements que
l’alumne ja te i dotar-los d’elements analítics i pràctics necessaris per tal de donar
resposta a les qüestions a les que s’enfronta qualssevol professional relacionat amb
l’aplicació del dret de danys.
2. COMPETÈNCIES QUE CAL ADQUIRIR (segons RD 775/2011)
E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la
qual s’enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació
amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o
autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
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E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de
la pràctica professional.
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la
seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a
terme mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades.
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades
d’acord en cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional.
E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinars.
3. CONTINGUTS, PROGRAMACIÓ I PROFESSORAT
Sessió

Data

Professor

1

1/10/2020
(16:30 a 18:30h.)

Carlos Gómez

2

8/10/2020
(16:30 a 18:30h.)

Rosa Milà

3

16/10/2020
(18:30 a 20:30h.)

Sonia Ramos

4

22/10/2020
(16:30 a 18:30h.)

Antoni Rubí

Relacions entre responsabilitat civil
i regulació administrativa.

5

29/10/2020
(16:30 a 18:30h.)

Carlos Gómez

El dany imputable a diversos
agents.

6

5/11/2020
(16:30 a 18:30h.)

Rosa Milà

Responsabilitat per defectes
constructius

7

12/11/2020
(16:30 a 18:30h.)

Rosa Milà

Responsabilitat per producte i
servei defectuós.

8

20/11/2020
(16:30 a 18:30h.)

Sonia Ramos

Responsabilitat civil mèdica.

9

25/11/2020
(16:30 a 18:30h.)

Sonia Ramos

Responsabilitat civil per danys
causats per un vehicle a motor.

10

30/11/2020
(16:30 a 18:30h.)

Antoni Rubí

Infraccions de drets immaterials i
responsabilitat civil

2

Matèria
Problemes de jurisdicció competent
i dret aplicable en els plets de
responsabilitat civil
extracontractual.
Problemes de prescripció en la
responsabilitat civil
extracontractual.
La tramitació d’un expedient de
responsabilitat patrimonial de
l’Administració Pública.

11

2/12/2020
(16:30 a 18:30h.)

12

10/12/2020
(16:30 a 18:30h.)

Carlos Gómez
Carlos Gómez

La compensació de danys
per infraccions del dret
competència. (I)
La compensació de danys
per infraccions del dret
competència. (II)

causats
de la
causats
de la

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ
El sistema d’avaluació serà el previst a l’ art. 17 RD 775/2011 per l’examen oficial
d’accés a la professió d’advocats i consistirà en una prova objectiva de respostes
múltiples amb caràcter eliminatori.
Els estudiants que no superin l’assignatura en la primera convocatòria podran
recuperar la seva nota en una segona convocatòria que tindrà lloc durant el segon
trimestre.
5. TEXTOS LEGALS I BIBLIOGRAFIA RECOMANATS

a) Textos legals bàsics

Código civil
Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
a Motor
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la
Intimidad personal y familiar y la propia Imagen
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando
las disposiciones legales vigentes sobre la materia
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

b) Bibliografia recomanada

Luis Díez-Picazo, "Fundamentos del derecho civil patrimonial", volumen V: La
responsabilidad civil extracontractual, Civitas, 2011.
Trabajos publicados sobre los temas objeto de análisis en la revista InDret
(www.indret.com)

3

