Guía Materia 2021 / 2022

DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Lexislación turística
Materia
Dereito:
Lexislación
turística
Código
O04G240V01201
Titulacion
Grao en Turismo
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito privado
Dereito público especial
Coordinador/a Couto Calviño, Roberto
González Gil, Eduardo
Profesorado Couto Calviño, Roberto
González Gil, Eduardo
Correo-e
rcouto@uvigo.es
egongil@gmail.com
Web
Descrición
A asignatura Lexislación Turística constitúe unha materia cuxa responsabilidade docente está atribuída
xeral
actualmente a tres áreas de coñecemento: Dereito Mercantil, Dereito do traballo e Dereito ﬁnanceiro e
tributario. O Dereito Mercantil estuda a regulación da actividade económica constitutiva da empresa; o
Dereito laboral, a relación individual e colectiva de traballo; o Dereito tributario, a ordenación xurídica dos
tributos. Por iso, o temario divídese en tres grandes bloques de contidos. O primeiro aborda os aspectos
básicos da lexislación e contratación mercantil aplicada ao turismo. O segundo céntrase na ordenación das
relacións laborais no sector turístico. O terceiro afronta as diferentes ﬁguras tributarias que afectan ás
empresas e usuarios de servizos turísticos. Deste xeito, proporciónase aos estudantes unha formación
académica especializada e á vez útil para o seu futuro profesional, xa que se analiza desde unha tripla
perspectiva xurídica o sector do turismo.
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
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.
CG8 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo
CG9 Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico especializado
CG10 Capacidade para tornar un problema empírico en obxecto de investigación e elaborar conclusións
CE1 Comprender e interpretar coñecementos ao respecto dos axentes económicos que interveñen no turismo e das
relacións que se establecen entre eles.
CE8 Comprender e interpretar coñecementos ao respecto do marco legal que regula as actividades turísticas.
CE12 Comprender o comportamento das persoas en empresas turísticas e aplicar as técnicas e métodos de dirección de
persoal
CE13 Avaliar alternativas de planiﬁcación, dirección e control de empresas turísticas, así como saber tomar decisións
estratéxicas.
CT1 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
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CT2
CT4

Compromiso ético
Iniciativa empresarial

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecemento das normas que conﬁguran o marco xurídico regulador das actividades turísticas.

Comprensión e interpretación das normas que conﬁguran o marco xurídico regulador das
actividades turísticas.
Aplicación práctica e manexo das normas que conﬁguran o marco xurídico regulador das
actividades turísticas.
Coñecemento das institucións con competencias vinculadas ao marco xurídico regulador das
actividades turísiticas.

Competencias
CB1 CG8
CE1
CB2
CE8
CE12
CB3 CG8
CE1
CB4
CE8
CB5
CE12
CB3 CG8
CE13 CT1
CB4 CG9
CT2
CB5 CG10
CT4
CB3 CG8
CE12 CT4
CB4 CG9
CB5

Contidos
Tema
Aspectos xurídico-mercantís do turismo:
1. -Marco normativo privado do turismo.
2.- Turismo e dereito empresarial turístico.
3.- O empresario turístico.
4.- Os usuarios de servizos turísticos.
5.- A contratación mercantil aplicada ao turismo
(nocións xerais e clasiﬁcación dos contratos
turísticos).
6.- Tipos especíﬁcos de contratos turísticos.
7.- A contratación electrónica no sector turístico.
8.- A oferta turística complementaria.

1. O Dereito e as súas ramas. O Ordenamento Xurídico e as súas normas.
2. O turismo e a súa regulación. O Dereito empresarial turístico.
3. O estatuto do empresario turístico. O empresario turístico social: tipos
sociais básicos. A protección do empresario turístico e da súa actividade
no mercado. Incidencia da regulación administrativa sobre o empresario
turístico.
4. O turista e o seu estatuto xurídico. Dereitos do turista como
consumidor. Dereitos derivados da lexislación sectorial turística
5. Concepto e elementos do contrato en xeral. Os contratos turísticos e as
súas características. Clasiﬁcación dos contratos turísticos.
6. Contratos relativos ao aloxamento e a explotación dos establecementos
hoteleiros. Contrato de aproveitamento por turnos de bens de uso
turístico. Contrato de viaxe combinado e paquetes dinámicos. Contratos
relativos ao transporte turístico. Contratos de restauración. Outros
contratos e servizos turísticos.
7. A Sociedade da Información e o seu impacto na contratación turística.
Regulación dos Servizos da Sociedade da Información e comercio
electrónico. O empresario turístico como prestador de Servizos da
Sociedade da Información. Comunicacións comerciais electrónicas.
Particularidades da contratación turística electrónica. Aspectos formais
dos contratos turísticos electrónicos.
8. A noción de oferta turística complementaria: breve referencia (remisión
ás ﬁguras contractuais básicas).
Ordenación das relacións laborais no sector
1: Notas caracteristicas: dependencia, conta allea,voluntariedade, caracter
turístico:
persoal
1.- Traballadores por conta allea: concepto.
2: Concepto, elementos subxctivos e obxectivos
2.- Contrato de traballo.
3: Contratación indeﬁnida, temporal estrutural, contratos
3.- Modalidades de contratación.
formativos,contratos de fomento de emprego.
4.- Colocación e fomento do emprego.
4: Servicios públicos de emprego e axencias de colocación. Fomento do
5.- Tempo de traballo (especial referencia a
emprego. Subvencións e boniﬁcacións.
xornadas especiais).
5: Xornada de traballo ordinaria e máxima. Tempo de descanso e tempo e
6.- Retribución no sector turístico.
traballo.Xornadas especiais e horas extaordinarias.
7.- Suspensións e extincións.
6: As retribucións no sector turístico.
8.- Prevención de riscos laborais.
7: concepto e efectos.Clases de suspensión. A extinción: concepto, causas.
Clases de extinción. O despedimento
Réxime tributario do sector turístico:
1.O tributo. Características e clases.
1. -Clasiﬁcación e elementos esenciais das
2.Oblrgados tributarios
categorías tributarias.
3.Elementos do tributo:
2. -Os tributos estatais aplicables ao turismo (I): 4.Feito impoñible
Imposto sobre a renda das persoas físicas,
5.Exencións e non suxección
imposto sobre sociedades.
6.Base impoñible e tipo de gravame
3. -Os tributos estatais aplicables ao turismo (II): 7.A débeda tributaria
Imposto sobre o valor engadido.
8.Concepto e modos de extinción da débeda tributaria
4. -Outros tributos que inciden no sector turístico. 9.Tributos que inciden sobre a actividade turística
10.Imposto sobre a renda das persoas físicas
11.Imposto sobre sociedades
12.Imposto sobre o valor engadido
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Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
10
30
40
Presentación
8
24
32
Seminario
5
10
15
Lección maxistral
42
42
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
32
33
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
32
33
Exame de preguntas obxectivas
1
29
30
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Presentación
Seminario
Lección maxistral

Descrición
Formulación, análise, resolución e/ou debate na aula dos supostos, problemas ou exercicios que se
formulen.
Exposición oral e/ou presentación escrita por parte dun alumno, ou grupo de alumnos, dun tema
proposto.
Atenderanse e resolverán dúbidas do alumno na aula respecto dos contidos da materia ou
actividades que se propuxesen para adquirir as competencias perseguidas.
Exposición dos contidos da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminario

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Resolución de
problemas

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral.

Avaliación
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
60
CB1 CG8 CE1 CT2
preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os alumnos deben
CB2 CG9 CE8
responder de xeito directo e breve sobre a base dos coñecementos
CB3
CE13
que teñen sobre a materia. Poden incluír preguntas de tipo test.
CB4
CB5
Probas nas que os alumnos deben solucionar unha serie de
40
CB1 CG8 CE12 CT1
problemas e/ou exercicios, realizar probas tipo test, realizar e/ou
CB2 CG9
CT2
expor un traballo sobre un tema determinado nun
CB3 CG10
CT4
tempo/condiciones establecido/as polo profesor, etc.
CB4
CB5

Outros comentarios sobre a Avaliación
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias serán as especiﬁcadas no
calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2021-2022. En caso de conﬂito
ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.
Primeira oportunidade de exame:
1.- Ao comezo de o curso, o/a alumno/a deberá manifestar a súa intención de acollerse ao sistema de avaliación continua. A
tal ﬁn, os profesores da materia proporcionaranlle un documento que o/a alumno/a deberá cubrir e asinar nun determinado
prazo.
2.- O/a alumno/a que se acolla ao sistema de avaliación continua, entregando o documento sinalado, será avaliado conforme
aos criterios que se indicaron máis arriba (distintas probas ao longo do curso -40% da cualiﬁcación- e proba ﬁnal obxectiva
-60%-); non terá dereito a ser avaliado mediante un exame ﬁnal que represente o 100% da cualiﬁcación da materia.
3.- O/a alumno/a que non asine o devandito documento non terá dereito a ser avaliado de acordo cun sistema de avaliación
continua e será avaliado mediante unha proba ﬁnal obxectiva que representará o 100% da súa cualiﬁcación ﬁnal.
Segunda oportunidade de exame:
No exame de xullo só se realizará unha proba ﬁnal obxectiva. Ao alumnado que se someteu ao sistema de avaliación
continua conservaráselle a nota do devandito sistema; isto é, se o/a alumno/a non aprobase a materia na primeira
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oportunidade de exame, conservaríaselle a nota do proceso de avaliación continua para xullo. Se non aprobase a materia
nos dous citados exames do curso académico, tería obrigatoriamente que someterse de novo a todo o proceso de
avaliación.
Exame ﬁn de carreira:
Para o exame de ﬁn de carreira non se conservará en ningún caso a cualiﬁcación da avaliación continua se se obtivo
algunha en cursos anteriores. O exame consistirá nunha proba ﬁnal obxectiva que representará o 100% da cualiﬁcación
ﬁnal.
As competencias avaliadas e os resultados da aprendizaxe serán os mesmos para todo o alumnado, acollido ou non ao
sistema de avaliación continua, ou suxeito a avaliación en exame de ﬁn de carreira.
NOTA MOI IMPORTANTE: Todas as avaliacións e os distintos exames dividiranse en tres partes, relativas a cada un dos
bloques temáticos da asignatura. A nota ﬁnal será a que resulte da suma (ponderada) das tres, pero non se aprobará a
asignatura se non se obtén unha puntuación mínima de 3 en cada parte dos exames. Ademáis, dado que os créditos de
docencia atribuídos a cada un dos tres bloques temáticos é diferente, tamén o será o peso da cualiﬁcación obtida en cada
un deles respecto da cualiﬁcación ﬁnal. Así, os aspectos xurídico-mercantís do turismo teñen atribuídos 4 dos 9 créditos
totais da materia, de modo que a cualiﬁcación obtida neste bloque representará o 44,44% da nota ﬁnal. A ordenación das
relacións laborais no sector turístico ten asignados tres créditos dos 9 totais de a materia, polo que a cualiﬁcación obtida
neste bloque temático representará un 33,33% da nota ﬁnal. Para rematar, o réxime tributario do sector turístico ten
atribuídos 2 dos 9 créditos totais da materia, así que a cualiﬁcación obtida neste terceiro bloque representará o 22,23% da
nota ﬁnal.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AURIOLES MARTÍN, A. J., Introducción al Derecho Turístico: Derecho privado del turismo, Tecnos, 2005
CUESTA RUTE, J. M. de la, Derecho Mercantil para grados no jurídicos, Última edición, Huygens,
FRANCH FLUXÀ, J. (dir.), Manual de contratación turística, 2ª, Atelier, 2019
RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., Curso básico de Derecho del Trabajo para Titulaciones no Jurídicas, Última edición, Tirant
lo Blanch,
FERREIRO LAPATZA, J.J., Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, Última edición, Marcial Pons,
MERINO JARA, I.(DIRECTOR), Derecho tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, Última edición,
Tecnos, 2017
Bibliografía Complementaria
DIAZ ALABART, Silvia, Manual de Derecho Privado del Turismo, Reus, 2017
ORTEGA BURGOS, E. (dir.), Manual de Derecho Privado del Turismo, Dykinson, 2019
MARTÍN VALVERDE, A., Derecho del Trabajo, Última edición, Tecnos,
LASARTE, J.; ADAME, F.; MARTÍN, J.; RAMOS, J., La ﬁnanciación de los municipios turísticos, Comares, 2003
RUIZ GARIJO, M, Fiscalidad de la empresa turística, Editoriales de Derecho Reunidas, 2002
TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; MARTÍN DÉGANO, I.; RUIZ GARIJO, M., Especialidades ﬁscales del turismo, UNED, 2004
CRUZ VILLALÓN, J, Compendio de Derecho del Trabajo, Última edición, Tecnos,
ROCA, Y.; CEBALLOS, M.; PÉREZ, R.., Código de Turismo, Última edición, Aranzadi-Thompson,
Código Civil, Última edición,
Código de Comercio y leyes complementarias, Última edición,
Legislación laboral, Última edición, Aranzadi, Tecnos, Civitas, etc., 2017
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Fiscalidade de empresas turísticas/O04G240V01601
Dereito turístico laboral e internacional/O04G240V01906

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial.
As presentes medidas excepcionais procuran exclusivamente a adaptación a unha eventual situación de non
presencialidade, total ou parcial, mediante un tránsito doado e manténdose, xa que logo, en todo o non previsto
expresamente nas mesmas, os demais aspectos referidos, con carácter xeral, na Guía Docente.
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* Metodoloxías docentes:
A impartición da docencia será mediante o Campus Remoto e tamén se fará uso da plataforma de teledocencia que a
Universidade poña a disposición, a través da que se lle facilitarán ao alumnado os diversos materiais, tanto de carácter
teórico como práctico, así como as pautas precisas para o estudio ordenado e autónomo dos contidos docentes preceptivos,
debidamente adaptados.
Polo tanto, como metodoloxías docentes seguiranse utilizando a clase maxistral e o seminario, se ben se adaptarán ao
escenario de non presencialidade ou semipresencialidade. En concreto, a súa aplicación farase efectiva a través das aulas
virtuais da Universidade co reforzo ou apoio complementario da súa plataforma de teledocencia.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
As sesións de titorización realizaranse de forma telemática, fundamentalmente, a través do correo electrónico ou do
Despacho Virtual do profesorado, baixo a modalidade de concertación previa.
*Avaliación:
Os exercicios prácticos a realizar polo alumnado suxeito a avaliación continua durante o periodo de docencia, ou as probas
de avaliación ﬁnal, nas datas establecidas, levaranse a cabo a través da plataforma de teledocencia que a Universidade
poña a disposición.
As probas de avaliación ﬁnal a realizar por todo o alumnado serán tipo test.
De ser necesario, a anotación na lista para suxeitarse ao sistema de avaliación continua, tamén se fará telemáticamente.
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