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Prerequisits

Es recomana haver cursat l'assignatura " Introducció al Dret " que s'imparteix en el primer semestre de primer
curs.

Objectius

Aquesta assignatura, que s'imparteix en el segon semestre de segon, té com a objectiu bàsic aprofundir en
l'estudi de les matèries cursades a primer curs i que es presenten com més afins a l'empresa.

La primera part, dedicada al Dret industrial, permet una visió teórica i a la vegada pràctica del Dret de la
competència.

La segona part estudia els aspectes més vinculats a la praxis de les societats de capital i societats de base
mutualista.

L' últim bloc es destina a donar una visió general de la contractació mercantil, fent una especial menció als
aspectes bàsics del Dret bancari i assegurador que serà objecte d'un estudi monogràfic en la assignatura
optativa " Dret bancari i assegurador ".

Competències

Aplicar els principis essencials del dret mercantil (bancari i assegurador), així com tenir nocions de dret
constitucional, civil, tributari i laboral.
Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
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.
Exposar públicament casos pràctics que es plantegin sobre dret de l'empresa i les possibles solucions
jurídiques en vista de la normativa, la jurisprudència i la doctrina.
Relacionar els coneixements amb les qüestions derivades del tràfic econòmic.
Treballar en equip.

Continguts
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DRET INDUSTRIAL.

- Propietat industrial.

- Propietat intel.lectual.

- Dret de defensa de la competència.

- Dret de la competència deslleial.

DRET DE SOCIETATS.

- Les societats mercantils.

- Les societats de capital.

- Les societats de base mutualista.

CONTRACTACIÓ MERCANTIL.

- Compravenda i contractes afins.

- Contractes de distribució.

- Contractes bancaris.

- Contracte de transport.

- Contracte d'assegurances

Metodologia

El sistema d'aprenentatge de l'alumne està format per la síntesi dels 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 praxi del
Dret Mercantil i relacionats amb cada lliçó o bloc temàtic del programa de l'assignatura. Es presenten
com indispensables a fi i efecte que l'alumne porti a terme l'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 del casos implicarà la discussió en grup.
RECENSIÓ DE LLIBRES O ARTICLES DE REVISTES: Es configura com un instrument molt
interessant per introduir a l'alumne en el coneixement del Dret i de la seva terminologia jurídica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 40 1,6 2, 4

Seminaris de discussió 5 0,2 2, 4

Tipus: Supervisades
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Tutoria 15 0,6 2, 4

Tipus: Autònomes

Documentació i bibliografia 20 0,8 1

Preparació de casos i resolució d'exercicis 49,25 1,97 1, 3, 4, 5

Redacció de treballs 15 0,6 1, 4, 5

Avaluació

El/La professor/a avaluarà les competències d'aquesta matèria 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:

Proves escrites:El professor/a avaluarà el grau de coneixement de les competències de contingut teòric,
mitjançant la realització d'una primera prova amb un valor d'un 30% sobre la nota final i d'una segona prova
que representarà un 30% de la nota final si l'alumne ha superat la primera i un 60% en cas contrari.

Avaluació continuada de la part pràctica: La resolució de casos pràctics i presentacions públiques de
pràctiques i de treballs representaran el 40 % de la nota final.

Durant el semestre es duran a terme:

La resolució de casos pràctics a l'aula que comptaran un 30% de la nota final.
Els alumnes hauran de dur a terme en grups una recensió, a escollir de la lista de llibres i articles
elaborada pel professor que comptarà un 10% de la nota.
La presentació pública de la recensió representarà la meitat de la nota de qualificació de la mateixa. Es
valorarà la claredat en l'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 hi haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la
modalitat de la mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari
mantindrà la mateixa nota.

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

Procediment de revisió de les proves: Es durà a terme dins del termini fixat per la normativa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova escrita (Primera) 30 2 0,08 2, 4

Prova escrita (Segona) 30 3,75 0,15 2, 4

Recensió 10 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Resolució de casos pràctics 30 0 0 1, 2, 3, 4
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