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Introducció

Dret�de�les�activitats�turístiques és una assignatura que inclou l'anàlisi sis-

temàtica dels continguts de les disposicions vigents que regulen aquest tipus

d'empreses, i també l'estudi, des d'una perspectiva jurídica, de l'ordenament

del sector turístic com a conjunt. Atès el caràcter transversal del turisme, la se-

va ordenació es duu a terme mitjançant normes que formen part de diferents

disciplines jurídiques.

Per a comprendre el dret aplicable a aquestes empreses és imprescindible saber

prèviament que l'administració, sigui quin sigui el seu àmbit territorial i, so-

bretot, l'autonòmic, actua�sobre�el�turisme�i�els�subjectes�que�operen�en�el

sector. L'administració fa servir diversos mètodes per a controlar la prestació

de serveis de les empreses turístiques. Aquest control opera com a conseqüèn-

cia dels efectes que té l'activitat que desenvolupen aquestes empreses sobre els

usuaris turístics, en particular, i sobre la societat, en general.

És per això que, a més de l'estudi del dret públic relatiu a la intervenció admi-

nistrativa en el turisme, des de la perspectiva del dret privat s'abordarà l'estudi

de la contractació, partint de la fase prèvia a la formació del contracte, la se-

va perfecció, i també les vicissituds que puguin sorgir i l'extinció. Aquests ele-

ments generals de la contractació s'aplicaran posteriorment a diferents con-

tractes turístics (allotjament, transport, assegurança i arbitratge). Així mateix,

s'analitzarà la responsabilitat civil de les parts per l'incompliment de les seves

obligacions.

Una altra qüestió que analitzarem en aquestes pàgines és la disciplina�turís-

tica. En aquest àmbit, l'administració intensifica la clàssica activitat de poli-

cia mitjançant les inspeccions que fan les autoritats competents de l'actuació

de les empreses turístiques. A banda d'això, és la potestat�sancionadora�de

l'administració la que legitima la imposició de sancions a les empreses que

cometin de manera provada una infracció tipificada com a administrativa.

La regulació de les empreses turístiques no es pot emmotllar a les limitacions

d'una àrea concreta del dret. Totes les persones (físiques) o empreses (jurídi-

ques) que vulguin dur a terme una activitat econòmica determinada que es

basi en la prestació de serveis turístics, s'han de sometre tant al que denomi-

nem dret�privat, és a dir, la part del dret que s'ocupa de les relacions entre

particulars, com al dret�públic, l'àrea del dret en què intervé l'administració

i hi exerceix l'autoritat.

Finalment, cal assenyalar que el coneixement d'aquesta assignatura s'assoleix

amb la lectura, la comprensió i l'estudi dels materials. Però, a més a més, és

imprescindible manejar el dret positiu (és a dir, la normativa), consultar la
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bibliografia general i específica que proposem, examinar els annexos que ad-

juntem, analitzar els aspectes principals de cada apartat (els conceptes gene-

rals), meditar sobre els possibles exemples aplicatius i preguntar als consultors

qualsevol qüestió que sorgeixi de l'estudi diari.
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Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer a l'estudiant la importàn-

cia de l'anàlisi del turisme i, particularment, de les empreses turístiques, des

d'una perspectiva juridicopública, a més d'oferir-li coneixements generals so-

bre la situació normativa del sector a Espanya. Concretament, l'estudiant ha

d'assolir els objetius següents:

1. Delimitar el marc jurídic aplicable en una comunitat autònoma determi-

nada.

2. Relacionar les diverses reglamentacions autonòmiques sobre un tema

concret dins de l'àmbit del turisme.

3. Determinar els requisits necessaris perquè una empresa pugui operar en

el món del turisme.

4. Precisar els tràmits que calen per obrir la pròpia empresa.

5. Distingir els controls que l'administració competent exerceix sobre les em-

preses turístiques.

6. Fer paleses les diferències entre les diverses empreses turístiques.

7. Distingir les obligacions i els deures dels subjectes.

8. Dilucidar les qüestiones jurídiques que se susciten en el desenvolupament

de l'activitat turística.

9. Conèixer els principals contractes turístics.

10. Analitzar les conseqüències de l'incompliment de les obligacions contrac-

tuals.

11. Buscar, manejar i treballar la legislació turística.

12. Conèixer la regulació de l'administració electrònica del turisme.

13. Conèixer les normes bàsiques que regulen la contractació electrònica.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Empreses turístiques (I). Allotjaments
María Matilde Ceballos Martín, Raúl Pérez Guerra i María Luisa Roca
Fernández-Castanys

1. Les empreses turístiques (I)

2. Allotjaments turístics

3. Establiments hotelers

4. Apartaments turístics

5. Habitatges turístics de vacances

6. Campaments de turisme

7. Allotjaments de turisme en el medi rural

8. L'allotjament en establiments turístics d'aprofitament per torn

9. Ciutats de vacances

Mòdul didàctic 2
Empreses turístiques (II)
María Matilde Ceballos Martín, Raúl Pérez Guerra i María Luisa Roca
Fernández-Castanys

1. La intermediació turística: la intermediació i les centrals de reserva

2. Les empreses de restauració turística

3. La informació turística: els guies de turisme i les oficines d'informació

turística

Mòdul didàctic 3
Règim disciplinari
María Matilde Ceballos Martín, Raúl Pérez Guerra i María Luisa Roca
Fernández-Castanys

1. La disciplina turística

Mòdul didàctic 4
Teoria general del dret privat del turisme: el contracte turístic
Mònica Vilasau Solana i Francesca Llodrà Grimalt

1. El marc normatiu

2. El fonament del dret privat del turisme

3. Les obligacions de les parts

4. La formació del contracte turístic

5. Modificació, ineficàcia i extinció del contracte

6. Responsabilitat civil de les parts per l'incompliment de les seves obliga-

cions

Mòdul didàctic 5
Tipus de contractes turístics en particular
Mònica Vilasau Solana i Francesca Llodrà Grimalt

1. Contractes subscrits amb agències de viatge
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2. El contracte de transport

3. El contracte d'allotjament

4. La contractació d'oferta turística complementària

5. El contracte d'assegurança

6. El contracte d'arbitratge en matèria turística

Mòdul didàctic 6
Administració i comerç electronic del turisme
Agustí Cerrillo i Martínez i Miquel Peguera Poch

1. L'administració electrònica

2. Els fonaments de la regulació de l'administració electrònica del turisme

a Espanya

3. La difusió d'informació pública a Internet

4. La comunicació per mitjans electrònics en l'àmbit turístic

5. El procediment administratiu electrònic

6. Cooperació entre administracions públiques. Interoperabilitat

7. La noció de serveis de la societat de la informació

8. El principi de control en origen

9. Règim jurídic dels serveis de la societat de la informació

10. La tramesa de comunicacions comercials no sol·licitades

11. Contractació electrònica

12. Responsabilitat dels intermediaris

13. Infraccions i sancions
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Abreviatures

art.  article

CE  Constitució Espanyola de 1978.

CEE  Comunitat Econòmica Europea.

CA  comunitat autònoma.

D  decret.

LAECSP  Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als

serveis públics.

LBRL  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

LCA  Llei 50/1980, de 8 d'octubre, reguladora del contracte de l'assegurança.

LRJ-PAC  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment administratiu comú.

LSSICE  Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació

i de comerç electrònic.

núm.  número.

OMT  Organització Mundial del Turisme.

RD  reial decret.

SITCA  Organitzacions Americanes de Turisme.

STC  sentència del Tribunal Constitucional.

STJCE  sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

UE  Unió Europea.

UIOOT  Unió Internacional d'Organismes Oficials de Turisme.
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Glossari

activitat turística  f  Conjunt de serveis i actuacions adreçades als usuaris

turístics, i conjunt d'actuacions públiques i privades d'ordenació i promoció

del turisme.

administració turística  f  Conjunt d'òrgans i entitats de caire públic amb

competències específiques sobre turisme.

empreses turístiques d'activitats complementàries  f  Empresa que en-

tre les seves activitats inclou serveis turístics, o que d'alguna manera ofereix

serveis al turisme, com les empreses de consultoria, espectacles, esportives,

mediambientals, culturals, recreatives o de salut, i que es determinen regla-

mentàriament com a tals.

entitat turística no empresarial  f  Entitat sense finalitat de lucre que té

com a objectiu promoure el desenvolupament turístic o determinades activi-

tats turístiques.

oferta turística  f  Conjunt de béns, productes, serveis i recursos turístics

que les institucions i empreses turístiques posen a disposició del mercat perquè

els usuaris turístics els utilitzin i consumeixin.

recursos turístics  m pl  Conjunt de béns materials i manifestacions diver-

ses de la realitat física, geogràfica, social o cultural d'un territori determinat,

susceptibles de generar corrents turístics.

Registre d'Empreses i Activitats Turístiques  m  Institució administra-

tiva i de caràcter públic en què s'han d'inscriure les empreses i activitats turís-

tiques.

reglament  m  Disposició normativa de rang inferior a la llei dictada per

l'administració pública.

reincidència  f  Comissió d'una infracció de la mateixa naturalesa que la que

va motivar la sanció en un termini posterior a la notificació d'aquesta sanció.

serveis turístics  m pl  Serveis adreçats a atendre les demandes dels usuaris

turístics, incloent-hi els béns mobles i immobles que fan possible la prestació.

usuari -ària turístic  m i f  Persona física o jurídica que, com a destinatari

final, rep algun tipus de servei turístic.
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