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RESUM
L'estudi de l'assignatura REGULACIÓ SECTORIAL DEL TURISME se situa en la matèria DRET DEL
TURISME I que integra el Pla d'estudis de Grau en Turisme de la Universitat de València. Estudi
General.
Aquesta matèria es compon per la citada assignatura - REGULACIÓ SECTORIAL DEL TURISME - que
s'imparteix durant el primer semestre del tercer curs amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS; així
com per l'assignatura CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC, que s'impartirà en el segon
semestre del quart curs.
L'assignatura REGULACIÓ SECTORIAL DEL TURISME es comparteix pels Departaments de Dret
Mercantil i Dret Processal i Administratiu (Area de Dret Administratiu).
La docència començarà pels continguts corresponents al Departament de Dret Mercantil, que impartirà
les cinc primeres setmanes del semestre. A l'àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret
Processal i Administratiu correspon la docència de les setmanes sisena a quinzena, d'acord amb el
calendari oficial del centre.
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Ambdues disciplines han elaborat un programa docent que arreplega els continguts essencials per al
coneixement d'un sector de l'activitat econòmica fortament intervingut en les seues relacions jurídiques,
tant públiques, com a privades. En aquesta assignatura s'estudien les institucions bàsiques d'aquesta
disciplina.
Es pretén que l'alumne adquirisca els coneixements necessaris de Dret Administratiu i Mercantil per a
poder entendre i comprendre el funcionament dels diferents sectors que influeixen en el Dret del
Turisme. L'alumne ha de conèixer i manejar el règim jurídic propi d'aquest àmbit de l'activitat.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
L'alumne haurà de disposar d'un nivell jurídic bàsic, així com de capacitat de lectura i escriptura apta en
el nivell de grau que cursa. S'exigeix un elevat nivell de comprensió verbal i escrit, així com capacitat
analítica.

COMPETÈNCIES
1317 - Grau de Turisme
- Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i
econòmica.
- Conèixer les principals estructures polític administratives turístiques.
- Reconèixer els agents turístics principals.
- Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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L'alumne, al final de l'assignatura ha de ser capaç de:
1.- Conèixer els principis i fonaments jurídics que afecten al turisme.
2.- Conèixer l'existència i contingut de les principals normes reguladores de les activitats.
3. Comprendre un text jurídic.
4.-Participar en els processos de contractació dels diferents serveis turístics.
5.- Utilitzar els codis de conducta aprovats per les associacions professionals del sector turístic.
6.- Conèixer les Administracions públiques competents en matèria turística.
7.- Conèixer altres estructures polític-administratives que desenvolupen la seua activitat en matèria
turística.
8.- Identificar quin és la instància de l'Administració turística que pot resoldre les qüestions sorgides en
l'exercici de l'activitat.
9.- Consultar les fonts i mitjans adequats en els quals es publiquen les resolucions i normes dictades per
les Administracions turístiques.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. EL DRET DEL TURISME
1.- Contingut del dret del turisme.
2.- Caràcters del dret del turisme.
3.- Dret públic i privat en el Dret del turisme.

2. ELS SUBJECTES QUE INTERVENEN EN L'ACTIVITAT TURISTICA
1.-L'empresari turístic
2.-Les agències de viatges

3. DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PUBLICITAT I EL SECTOR TURISTIC
1.-Dret de la competència (significat, fonts, règim jurídic).
2.-Defensa de la competència.
3.-Competència deslleial.
4.-Dret de la publicitat.
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4. ELS SIGNES DISTINTIUS I EL SECTOR TURISTIC
1.-Els signes distintius.
2.- Marca, nom comercial (concepte, composició, classes), naixement del dret, transmissió, nul·litat i
caducitat.
3.- Accions i normes processals en defensa dels signes distintius.
4.-Denominacions d'origen.

5. L'ADMINISTRACIÓ TURISTICA
1.- Evolució històrica de l'Administració turística.
2.- L'Administració turística de caràcter territorial.
3.- L'Administració turística de caràcter institucional.
4.- L'Agència Valenciana de Turisme.

6. EL TURISME I LA SEUA RELACIÓ AMB L'ENTORN URBÀ
1.- La incidència de la planificació administrativa en el turisme.
2.- Turisme i urbanisme.

7. EL TURISME I EL MEDI AMBIENT
1.- El turisme i l'entorn natural.
2.- Incidència de la intervenció ambiental en el turisme.

8. EL TURISME I L'ENTORN CULTURAL
1.- Els béns d'interès cultural.
2.- La protecció del patrimoni cultural.

9. EL TURISME I L'OCI
1.- La intervenció administrativa en l'oci.
2.- El règim dels establiments d'oci. Tipologia.

10. L'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE FOMENT I EL TURISME
1.- Els instruments de l'activitat administrativa de foment. Ajudes i subvencions en matèria turística.

11. LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ALLOTJAMENT TURÍSTIC
1.- La qualificació d'allotjaments hotelers i extrahotelers.
2.- Els allotjaments hotelers.
3.- Els allotjaments extrahotelers.
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12. LA DISCIPLINA TURÍSTICA
1.- La disciplina turística. Principis generals.
2.- La inspecció.
3.- La sanció.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes pràctiques i de problemes
TOTAL

Hores
45,00
15,00
20,00
10,00
20,00
30,00
10,00
150,00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT

AVALUACIÓ
La qualificació final s'obtindrà del sumatori de dos blocs: l'avaluació contínua de l'aprenentatge i la
participació en les activitats proposades, d'una banda (30% de la qualificació); i la realització d'una
prova final teòric-pràctica equivalent al 70% de la nota final.
La prova final d'avaluació de coneixements podrà ser oral o escrita a elecció del professor (ho indicarà
en l'annex a la seua guia docent)
Independentment del sistema d'avaluació general (escrit o oral), el professor podrà determinar en
l'annex la possibilitat de canviar el sistema d'examen quan es veja obligat a realitzar la prova objectiva
en dates diferents de l'oficial, en aplicació de les normes previstes per al cas de coincidència en les
dates d'exàmens en el Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València.
1. Activitats avaluables. Cada professor determinarà en el seu annex a la Guia Docent la composició
de l'activitats, dirigides o complementàries. L'avaluació contínua es valorarà mitjançant la realització de
pràctiques, exercicis o treballs, que podran ser exposats en classe, i assistència a actes programats. El
pes d'aquesta part serà del 30% del total de la nota.
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Les activitats d'avaluació contínua (dirigides o complementàries) no seran recuperables en segona
convocatòria quan per la seua naturalesa no siga possible el disseny d'una prova que valore l'adquisició
dels resultats de l'aprenentatge en segona convocatòria. Aquest fet serà determinat en l'annex del
professor que concretarà les activitats dirigides i complementàries que es realitzaran dins del marc
d'aquesta guia docent.
2. L'exercici final consistirà en un examen oral o escrit, que determinarà cada professor en l'annex a la
Guia Docent.
Examen final escrit de tipus teòric-pràctic. En el cas de tractar-se exercici escrit, aquest tindrà una
durada màxima de dues hores, en el mateix hauran de resoldre's qüestions teòriques i pràctiques en
proporció de 70/30. El professor determinarà si per a la part d'exercici pràctic es poden usar textos
legals o no. El pes total de tot l'exercici final serà del 70% sobre la nota global (avaluació contínua més
exercici final)
En primera convocatòria la nota final serà resultat de la qualificació obtinguda en la prova final i en
l'avaluació contínua segons els percentatges anteriorment indicats. En segona convocatòria es
mantindrà la nota obtinguda en l'avaluació contínua. En tot cas serà necessari aprovar la prova final
per a aprovar l'assignatura.
Encara que s'haja seguit l'avaluació contínua, total o parcialment, si l'estudiant no es presenta a la
prova final d'avaluació, la nota que s'inclourà en l'acta serà NO PRESENTAT. Excepcionalment, si
l'estudiant ho sol·licita, i a la vista de les circumstàncies del cas concret, es podrà qualificar amb
SUSPENS, amb la nota percentual resultant de l'avaluació contínua.

REFERÈNCIES
Bàsiques
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DE DERECHO MERCANTIL:
- AURIOLES MARTÍN, Introducción al Derecho Turístico. Derecho
Privado del Turismo,Madrid.Boquera Oliver, J.M. Derecho Administrativo, Civitas, Madrid.
-AA.VV., Lecciones de Derecho del Turismo (dir. GARCIA MACHO/RECALDE CASTELLS),
Valencia.Tirant lo Blanch.
- BLANQUER CRIADO, Derecho del Turismo, Valencia.
- BROSETA PONST, M., Manual de Derecho mercantil, Editorial Tecnos
- VICENT CHULIA, F., Introducción al Derecho mercantil, Editorial
Tirant Lo Blanch.
DE DERECHO ADMINISTRATIVO
- COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid.
- ENTRENA CUESTA, R. Curso de Derecho Administrativo, Vol. I y II, Tecnos, Madrid.
- ESCUIN PALOP, C., Curso de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia.
- GARCIA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo.
Civitas. Madrid.
- GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, Vol. II, Madrid.
- PARADA VAZQUEZ, R. Derecho Administrativo, Vol. I, II y III, Marcial Pons, Madrid.

Complementàries
- Aurioles Martín, A., Introducción al Derecho Turístico. Derecho Privado del Turismo, Tecnos, Madrid.
- Blanquer Criado D., Derecho Del Turismo, Tirant lo Blanch, Valencia.
- Corchero M. , Derecho Del Turismo. Conceptos fundamentales, Iustel.
- García Macho, R. y Otros, Lecciones de Derecho de Turismo, Tirant lo Blanch, Valencia.
- Pérez Hernández, J.M., y Otros, Derecho Público del Turismo, Thomson, Aranzadi.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
DOCÈNCIA HÍBRIDA
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Si l’autoritat acadèmica ho determina, aquesta assignatura s'adaptarà al model de docència híbrida
establit per la Facultat, mitjançant el qual s'impartiran classes teoricopràctiques presencials en
setmanes discontínues per a l'estudiant. Per a això, es procedirà per la Secretaria de la Facultat a la
divisió del grup en tants subgrups
com siga necessari, impartintse docència a l'aula, en l'horari establit per al'assignatura, a un dels subgrups en cada setmana d'acord
amb el calendari establit per la Facultat, preveient per als altres, prioritàriament, seguiment de la
classe a través de VIDEOCONFERÈNCIA síncrona.
Els continguts, volum de treball i avaluació es mantenen en els termes previstos inicialment en la guia
acadèmica.

DOCÈNCIA NO PRESENCIAL
Si l’autoritat acadèmica estableix el canvi a docència no presencial, aquesta assignatura passarà a
impartir-se per a tot l'alumnat en les mateixes condicions indicades per a la part de docència no
presencial del sistema híbrid.
Els continguts, volum de treball i avaluació es mantenen en els termes previstos inicialment en la guia
acadèmica.
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