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Guia Docent de Introducció al Dret

Dades de l'assignatura

Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes

2010 - 2011 102125 Introducció al Dret 6 947 - Graduat en Comptabilitat i Finances Català,Castellà

Professor/a de contacte

Nom: Elena Berdie Muro
Departament: DRET PRIVAT
Despatx: S/212
Adreça de correu: Elena.Berdie@uab.cat

Prerequisits

Donat que es tracta d’una introducció al dret no s’exigeix cap prerrequisit

Contextualització i objectius

 

 

L’assignatura de dret, de caràcter bàsic, es troba ubicada al primer semestre de primer curs, ja que degut al seu clar caràcter
instrumental, els seus coneixements són necessaris per a una adequada comprensió d’altres assignatures com: dret mercantil,
tributació, comptabilitat de societats, dret bancari i d’assegurances que es cursen a segon i tercer curs respectivament.

 

Es consideren els següents:objectius formatius 

contextualitzar el dret mercantil a la societat present i futura i respecte a d’altres sectors de la realitat com l’economia i la
sociologia. 
Comprendre el seu abast nacional, comunitari i internacional.
Conèixer i aplicar els principis i normes essencials del dret mercantil.
Proporcionar a l’alumne uns coneixements bàsics i imprescindibles per a la comprensió adequada de les disciplines del
dret empresarial
Donar una visió global del dret mercantil en especial d’aquelles qüestions més afins a la comptabilitat i a les finances.
Entendre la lògica dels raonaments jurídics.
Adequar la gestió a la normativa legal aplicable a l’empresa, el comerç i la indústria.

 

 

 

 

 

 

Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Codi Tipus Nom de la competència Resultats d'aprenentatge
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1841:E08 E
Aplicar els principis essencials del dret mercantil
(bancari i assegurador), així com tenir nocions
de dret constitucional, civil, tributari i laboral.

1841:E08.01 - Contextualitzar el dret mercantil en la societat
actual, futura i en altres sectors de la realitat (economia,
sociologia, etc.), així com l?abast nacional, comunitari i
internacional que té.
1841:E08.02 - Distingir els principis i les normes essencials del
dret mercantil.
1841:E08.03 - Adequar la gestió a la normativa legal aplicable a
l'empresa, el comerç i la indústria.

1841:T02 T
Buscar informació de manera eficaç, sabent
discriminar la informació que és rellevant.

1841:T02.00 - Buscar informació de manera eficaç, sabent
discriminar la informació que és rellevant.

1841:T12 T Treballar en equip. 1841:T12.00 - Treballar en equip.

Continguts de l'assignatura

I .- INTRODUCCIÓ.

TEMA 1. L'ordenament jurídic.

1.1.- Concepte i funcions del Dret.

1.2.- l'ordenament com a sistema de normes.

1.3.- La norma jurídica: concepte i estructura.

1.4.- Classes de normes.

TEMA 2.- Les fonts del Dret.

2.1.- Concepte i classes.

2.2.- La Constitució com a norma suprema i la Constitució econòmica.

2.3.- La llei: concepte, classes, procediment legislatiu.

2.4.- Normes amb rang de llei: decret llei i decret legislatiu.

2.5.- El costum i els principis generals del Dret.

2.6.- La jerarquia normativa.

TEMA 3.- L'ordenament jurídic comunitari.

3.1.- Les institucions de Dret Comunitari.

3.2.- Dret originari i dret derivat.

3.3.- Característiques i principis del Dret Comunitari.

 

II.- INSTITUCIONS DE DRET CIVIL.

 

TEMA 4.- Nocions generals d'introducció al Dret Civil.

4.1.- El Dret civil: concepte i sistema.

4.2.- Els subjectes de l'activitat econòmica privada: la persona física i les persones jurídiques.

4.3.- La representació.

 

TEMA 5.- Teoría general de les obligacions.

5.1.- L`'obligació: concepte i fonts.

5.2.- Classificació.

5.3.- Compliment, incompliment: classes, causes i efectes.

5.4.- Especialitats de les obligaciones mercantils.

TEMA 6.- Teoría general del contracte.

6.1.- Concepte i elements.
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6.2.- Formació del contracte: oferta i acceptació.

6.3.- Les condicions generals de la contractació.

6.4.- Eficàcia dels contractes.

6.5.-Contractes civils i contractes mercantils.

 

III.- DRET MERCANTIL.

TEMA 7.- Dret de l'empresa i Dret Mercantil.

7.1.- Dret de l'empresa i Dret Mercantil: delimitació de conceptes.

7.2.- Contingut.

7.3.- Tendències actuals.

7.4.- Fonts del Dret Mercantil.

TEMA 8.- L'empresa i la seva protecció jurídica.

8.1.- L'empresa: concepte i classes.

8.2.- El dret de defensa de la competència.

8.3.- El dret de la competència deslleial.

8.4.- El signes distintius de l'empresari.

8.5.- Altres drets de propietat industrial.

TEMA 9 .-L'empresari mercantil.

9.1.- L'empresari: concepte i classes.

9.2.- L'estatut jurídic de l'empresari.

9.3.- Responsabilitat.

9.4.- Especial referècia a l'empresari individual.

9.5.- Els auxiliars del empresari.

TEMA 10.- Règim jurídic de l'activitat empresarial.

10.1.- La comptabilitat de les operacions mercantils.

10.2.- El Registre Mercantil: funcions , organització, funcionament i principis registrals.

TEMA 11.- Les societats de capital.

11.1.- La distinció entre societats de persones i societats de capital.

11.2.- La societat anònima: procediment de fundació, capital social i accions, òrgans socials, dissolució i liquidació.

11.3.- La societat de responsabilitat limitada: concepte i característiques, òrgans socials, les participacions socials, dissolució i
liquidació.

TEMA 12.- Títols valors.

12.1.- La lletra de canvi, el xec i el pagaré.

TEMA 13.- Dret concursal.

13.1.- Introducció.

13.2.- El procediment concursal: concepte i òrgans.

13.3.- Fases del concurs.

13.4.- Efectes del concurs.

 

IV.- DRET FINANCER I TRIBUTARI.

TEMA 14.- Elements bàsics del Dret Financer i Tributari.

Introducció al Dret   2010 - 2011



4

14.1.- Concepte de Dret Financer i tributari: sistema normatiu.

14.2.- La obligació tributària.

14.3.- El fet imposable.

14.4.- Els subjectes de la obligació tributària.

14.5.- Quantificació i extinció del deute tributari.

14.6.- Els principals tributs.

 

V.- DRET LABORAL.

TEMA 15.- Elements essencials del Dret Laboral.

15.1.- Concepte de Dret Laboral.Sistema normatiu.

15.2.- El contracte de treball.

15.3.- La representació dels treballadors.

15.4.- Relacions laborals de conflicte.

 

Metodologia docent i activitats formatives

El sistema d’aprenentatge de l’alumne està format per la síntesi del següents models:

 

CLASSES MAGISTRALS.(amb o sense suport TIC) on s’expliquen els continguts bàsics que configuren el programa. La
participació activa dels estudiants possibilitarà l’adequada comprensió i assimilació de l’assignatura.
ESTUDI PER PART DE L’ALUMNE: considerem que és necessari complementar la presència a l’aula amb una fixació
dels conceptes estudiats.
RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS consistirà en la resolució de casos pràctics extrets de la praxis del dret mercantil i
relacionats amb cada lliçó o bloc temàtic del programa de l’assignatura. Es presenten com indispensables perquè l’alumne
dugui a terme ’aplicació pràctica de la teoria i  assoleixi l’aprenentatge en l’utilització de la legislació i la jurisprudència.
Es farà un especial ús de les bases de dades jurídiques. La resolució dels casos implicarà la discussió en grup.
 RECENSIÓ DE LLIBRES O ARTICLES DE REVISTES. Es configura com un instrument molt interessant a fi i efecte
d’introuir a l’alumne en el coneixemtent del dret i de la seva terminologia jurídica.
APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES. En una part de l’assignatura, la de (Dret industrial i contractes), el
professor presentarà uns possibles casos d’estudi. Es fará un treball en grup sobre el cas escollit pels alumnes i s’acabarà
fent una presentació a classe.
L’ UTILITZACIÓ DEL CAMPUS VIRTUAL: es converteix en una eina molt útil pelseguiment de l’assignatura ja que
permet posar a l’abast de l’alumne els materials de les classes teòriques i pràctiques .

 

        

Tipus Activitat Hores Resultats d'aprenentatge

Dirigida Classes teòriques 45
1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03

Autònoma Documentació i bibliografía 15

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T02.00
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Autònoma Preparació de casos i resolució de exercicis 46.75

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T02.00

Autònoma Redacció de treballs 15

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T02.00
1841:T12.00

Dirigida Seminaris de discussió 7.50

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T12.00

Supervisada Tutoria 15

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T02.00

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ.

El/la professor/a avaluarà les competències d'aquesta materia mitjançant exàmens, treballs individuals o en grup, resolució de casos
pràctics, recensions de llibres o articles de revistes.

El sistema d'avaluació s'organitza en base a les següents evidències d'aprenentatge:

 el professor/a avaluarà el grau de coneixement de les competències de contingut teòric mitjançant la realitzacióProves escrites:
d'una primera prova amb un valor d'un 25% sobre la nota final i d'una segona prova que representarà un 25% de la nota final si
l'alumne ha superat la primera i un 50% en cas contrari.

 la resolució de casos pràctics i presentacions públiques de pràctiques i de treballsAvaluació continuada de la part pràctica:
representaran el 50% de la nota final.

Durant el semestre es duran a terme:

La resolució de casos pràctics a l'aula que comptaran un 20% de la nota final.
Els alumnes hauran de realitzar en grups una recensió, a escollir de la llista de llibres i articles elaborada pel professor,
que comptarà un 10% de la nota.
El 20% restant consistirà en la realització d'un treball en grup sobre un cas extret de la praxis mercantil, a escollir entre els
proposats pel professor, segons el mètode ABP (aprenentatge basat en problemes)
La presentació pública de la recensió i del treball representrà la meitat de la nota de qualificació dels mateixos. Es valorarà
la claredat en la exposició de les idees principals i la coherència i habilitat en la defensa dels resultats obtinguts en el
treball realitzat

RE-AVALUACIÓ:

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 haurà una re-avaluació
que es portarà a terme de conformitat amb els criteris que, en cada cas, consideri adient el professor/a.

Aquesta re-avaluació està programada en la darrera semana del semestre i l' estudiant que es presenti podrà obtenir com a màxim 1
punt, de manera que la puntuació que tregui sáfegirà a la nota d'avaluació i si arriba al 5 es considerarà superada l'assignatura.

Es considera que un estudiant que realitza la primera component d'avaluació continuada ja no pot optar a unNO PRESENTAT: 
NO PRESENTAT.

 Es realitzarà dins del termini fixat per la normativa.PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES PROVES:

Activitat Hores Pes Resultats d'aprenentatge

Prova escrita (primera) 2 25 %
1841:E08.01
1841:E08.02

Prova escrita (segona) 3.75 25 %
1841:E08.01
1841:E08.02

Recensió 0 10 %
1841:E08.01
1841:E08.02
1841:T12.00

Redacció de treballs 0 20 %

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T02.00
1841:T12.00
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Resolució de casos pràctics 0 20 %

1841:E08.01
1841:E08.02
1841:E08.03
1841:T02.00

Bibliografia i enllaços web

A) Bibliografia de l’assignatura.

 Curso de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, Madrid (última edició).- LASARTE,C:

Principios de Derecho Mercantil, Aranzadi,Pamplona.- SÁNCHEZ CALERO, F: 

 Introducción al Derecho, Ariel, Madrid, 1992.- LATORRE,A:

-  Curso de Derecho Mercantil ( Grado de Relaciones Laborales), Servei de publicacions de la UAB,SIERRA NOGUERO, E:
Barcelona, ( última Edició).

B) Manuals de referència.

Manual de Derecho Mercantil, 2 vols, Tecnos, Madrid (última edició).- BROSETA PONT, M- FERNANDO MARTÍNEZ,F: 

-  Lecciones de Derecho Mercantil, Civitas, Madrid (última edició). JIMENEZ SÁNCHEZ, G (COORD):

- Lecciones de Derecho Mercantil, Civitas, Madrid (última edició).MENÉNDEZ,A (COORD.): 

-  Introducción al Derecho mercantil, Tirant Lo Blanch, Valencia (ültima edició).VICENT CHULIÀ, F:

-  Instituciones de Derecho Mercantil, 2 vols, Aranzadi, Pamplona (última edició).SÁNCHEZ CALERO, F:

 

C) Enllaços web.

- http:// civil.udg.es/normacivil/

- http:// europa.eu

- http:// www.westlaw.es
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