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Dret de l'empresa  

Codi Tipus Curs/Semestre Crèdits

25975
Obligatoria
Semestral

07-08 / 1 4.5

Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
- Coneixement de les característiques del Dret  del empresari i del dret de societats mercantils per ser
capaços d?aplicar llurs coneixements i comprensió a través de capacitats de resolució de problemes
habituals per part de l?advocat que col.labora amb les empreses.  
- Conèixer els diferents tipus de empresaris i de societats mercantils per tal de desenvolupar tasques
d?assessorament en la creació d?empreses.
- Assolir nocions essencials sobre el funcionament intern de qualsevol societat mercantil.
- Aprendre a dissenyar plans de creació i posada en funcionament de noves empreses.

 

 

 
Habilitats 

- Ser capaç d'analitzar, dissenyar i implementar la soloció adequada en l'aplicació del Dret mercantil.

- Poder fer una avaluació crítica respecte a les conseqüencies jurídiques d'una decisió de gestió empresarial.

 
Competències genèriques 

- Capacitat d'anàlisi i síntisi.

- Resolució de problemes.

- Capacitat d'organitzaciói planificació.

Capacitats prèvies

 

- En principi no fa falta cap coneixements previa.
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- (Tot i això, seria aconsellable tenir algunes nocions de Dret civil i comunitari)  

Continguts

 
 

Teoria y practiques  

- El programa oficial. 

 

Metodologia docent

 
- Classes teòriques i pràctiques.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

- No hi ha evaluació
continuada. 

Es realitzarà un examen final
que constarà de 35 a 40
preguntes tipus test.

L'a assignatura quedarà
aprovada amb un 5 de nota
final.

 

- L'assignatura quedarà
aprovada amb un 5 de nota
final.

Bibliografia bàsica

 
El programa de l'assignatura pot prepara-se, en la seva majoria, mitjaçant els diferents manulas de Dret
mercantil disponibles al mercat.
La bibliografia recoanada per poder seguir el temari de l'assignatura és:  
 
Bibliografia bàsica.

 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J.: (Coord.) y otros autores: Derecho Mercantil, Ed. Ariel., Barcelona, última
edición.
MENÉNDEZ, A. (director) y otros autores: Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson-Civitas, Madrid,
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última edición.
SÁNCHEZ CALERO, F.: Principios de Derecho mercantil, McGraw-Hill, Madrid, última edición.
SIERRA NOGUERO, E.: Curso de Derecho mercantil (relaciones laborales), Universidad Autónoma de Barcelona, 2006

Bibliografia complementària

 
·Bibliografia complementària.

 Código de Comercio y legislación mercantil (editorial La Ley, Aranzadi, Tecnos, Colex, etc.)

Enllaços

 
xxxxxx xxxxxxxx
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