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Descrición
Materia na que se aborda un estudo en profundidade da responsabilidade civil extracontractual, a través dos
xeral
seus requisitos, e dos seus dous sistemas: o subxetivo ou por culpa, e o obxetivo ou por risco.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG4 Ser capaz de identiﬁcar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE74 CEI 27- Coñecer as normas civís relativas ao dereito de danos e a responsabilidade civil contractual e
extracontractual con especial referencia á responsabilidade por feitos alleos e á responsabilidade obxectiva imposta
legalmente.
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, planiﬁcación e
utilización do tempo ante situacións de presión.
CT2 Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
CT3 Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade para o traballo
cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a eﬁcacia interpersoal.
CT4 Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como profesional,
respectando a diversidade e multiculturalidade.
CT5 Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu signiﬁcado e
relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Materia na que se aborda un estudo en profundidade da responsabilidade civil extracontractual a CB2 CG1 CE74 CT1
través dos seus orzamentos, e dos seus dous sistemas: o subxectivo ou por culpa, e o obxectivo ou CB3 CG4
CT2
por risco.
CB4
CT3
CB5
CT4
CT5
Contidos
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Tema
Tema I: O Dereito de danos. O acto ilícito como
fonte de obrigacións. Responsabilidade
contractual e responsabilidade extracontractual.
Sistemas de responsabilidade extracontractual:
subxectivo e obxectivo. Normas reguladoras. O
papel da xurisprudencia. O seguro de
responsabilidade civil.
Tema II: Orzamentos da responsabilidade
extracontractual: acción ou omisión, dano e nexo
causal.
TemaIII : Responsabilidade extracontractual por
feitos alleos: fundamento. Os supostos do artigo
1.903 do Código civil. Responsabilidade
extracontractual por danos causados por animais
e cousas. A reparación do dano: exercicio da
acción.
Tema IV: Responsabilidade extracontractual
obxectiva imposta legalmente: notas comúns.
Ámbitos: circulación de vehículos de motor;
navegación aérea; danos nucleares.
Tema V: Responsabilidade extracontractual
obxectiva imposta legalmente. Ámbitos:
consumidores e usuarios; ediﬁcación; danos ao
medio ambiente.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
33
47.5
80.5
Estudo de casos
19.5
19.5
0
Exame de preguntas obxectivas
1
49
50
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxeto de estudo.
Análise dun feito, problema ou caso real, coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, e xerar
hipótese.

Lección maxistral
Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

A titorización poderá efectuarse de maneira telemática (videoconferencia, accedendo ao
despacho virtual do profesor), previa concertación da cita.

Estudo de casos

A titorización poderá efectuarse de maneira telemática (videoconferencia, accedendo ao
despacho virtual do profesor), previa concertación da cita.

Probas

Descrición

Exame de preguntas
obxectivas

A revisión de exames poderá efectuarse de maneira telemática (videoconferencia,
accediendo ao despacho virtual del profesor), na data e hora indicadas ao publicar as
cualiﬁcaciones da materia.

Avaliación
Descrición
Estudo de casos

Formulación dunha situación ou problemática xa dada ou que pode
darse, partindo dlos diferentes factores involucrados, o análise dos
antecedentes, condicións, etc.
Dita situación ou problemática será obxecto de exposición e debate
polos alumnos.

Cualiﬁcación
20

Competencias
Avaliadas
CB2 CG1
CB3
CB4
CB5

Resultados de aprendizaxe: Materia na que se aborda un estudo en
profundidade da responsabilidade civil extracontractual a través dos
seus orzamentos, e dos seus dous sistemas: o subxectivo ou por
culpa, e o obxectivo ou por risco.
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Exame de
preguntas
obxectivas

Formulación de preguntas que abarcarán todo o contido da
asignatura, e cuia resposta terá que consistir nunha ou varias
palabras, o unha ou duas frases.
Resultados de aprendizaxe: Materia na que se aborda un estudo en
profundidade da responsabilidade civil extracontractual a través dos
seus orzamentos, e dos seus dous sistemas: o subxectivo ou por
culpa, e o obxectivo ou por risco.

80

CG4 CE74 CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para superar a materia, os alumnos terán que facer o exame ﬁnal sobre teoría, e acollerse á avaliación
continua das prácticas, ou facer o exame ﬁnal sobre práctica.
1) Primera edición das actas:
Os alumnos terán que facer un exame ﬁnal sobre teoría, no que se formularán preguntas de resposta corta; a súa
caliﬁcación suporá, como máximo, un 80% da cualiﬁcación global.
Os alumnos que se acollan á avaliación continua serán avaliados das prácticas realizadas en clase. Concretamente, a
elaboración das mesmas, xunto coa participación na súa resolución, serán o obxecto desa avaliación, que suporá como
máximo un 20% da cualiﬁcación global.
Enténdese que un alumno se acolle á avaliación continua se entrega unha práctica durante o cuatrimestre, e solamente
poderá renunciar a dita avaliación se xustiﬁca que non pudo realizar as demáis prácticas por causas alleas a súa vontade
(enfermidade, etc.)..
Os alumnos que non se acollan á avaliación continua terán que facer o exame ﬁnal sobre teoría (en iguais condicións que os
alumnos que se acollan a avaliación continua) e un exame ﬁnal sobre práctica, cuxa caliﬁcación suporá, como máximo, o
20% da cualiﬁcación global.
2) Segunda edición das actas:
Os alumnos terán que facer un exame ﬁnal sobre teoría, no que se formularán preguntas de resposta corta; a súa
cualiﬁcación suporá, como máximo, un 80% da cualiﬁcación global.
Se se acolleron á avaliación continua, conservarán a súa cualiﬁcación das prácticas realizadas durante o cuatrimestre.
Se non se acolleron á avaliación continua terán que facer un exame ﬁnal sobre práctica, cuxa caliﬁcación suporá, como
máximo, o 20% da cualiﬁcación global.
A avaliación de ﬁn de carreira levarase a cabo do mesmo xeito que a dos alumnos que non se acolleron á avaliación
continua.
As metodoloxías de avaliación sinaladas permiten acadar as competencias e resultados de aprendizaxe da materia.
Os exames celebraranse segundo o calendario aprobado pola Xunta de Facultade de Dereito para o curso 2022-2023.
As cualiﬁcacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oﬁcial da Universidade de Vigo con acceso limitado ao
profesorado da materia e a todo o estudantado matriculado. De ser necesario, por motivos excepcionais, modiﬁcar ou
precisar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modiﬁcacións ou precisións publicaranse no mesmo soporte
telemático.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
ALBALADEJO, M., Derecho civil, t. III, vol. II, Última edición,
DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, vol. III, Última edición,
REGLERO CAMPOS, L. F., y otros, Lecciones de responsabilidad civil, Última edición,
ROCA i TRÍAS, E., Derecho de daños: textos y materiales, Última edición,
SANTOS BRIZ. J., La responsabilidad civil, Última edición,
YZQUIERDO TOLSADA, M., Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, Última edición,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
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Dereito civil I. Obrigas e contratos/O03G081V01301
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