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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit previ.

Objectius

Introducció de l'alumne en les principals institucions de Dret mercantil.

Competències

Administració i Direcció d'Empreses
Adequar l'activitat professional i la gestió empresarial a la normativa legal vigent
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor
generat.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.

Economia
Adequar l'activitat professional i la gestió empresarial a la normativa legal vigent.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor
generat.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.
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Resultats d'aprenentatge

Adequar la gestió a la normativa legal aplicable a l'empresa, el comerç i la indústria.
Aplicar el dret mercantil a la gestió responsable de les empreses.
Aplicar el dret mercantil per a una gestió socialment responsable de les empreses.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Contextualitzar el dret mercantil en la societat present, futura i en altres sectors de la realitat
(economia, sociologia, etc.), així com el seu abast nacional, comunitari i internacional.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Relacionar el dret amb les qüestions derivades del tràfic econòmic.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respecting diversity and plurality of ideas, people and situations.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Continguts

- Constitució econòmica. Llibertat d'empresa.
- Principis de dret privat aplicables a les relacions mercantils: personalitat jurídica, propietat, obligacions i
contractes
- Concepte i fonts del Dret mercantil.
- Estatut jurídic de l'empresari.
- Registre mercantil.
- Comptabilitat.
- Auxiliars de l'empresari.
- Dret de la competència.
- Dret de la propietat industrial.
- Societats mercantils.
- Dret concursal

Metodologia

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri més adequades per tal de facilitar
l'estudi i aprenentatge de l'alumne, concedint també major o menor importància a les activitats que implementi,
avisant a l'inici del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teóriques 50 2 1, 6, 9

Pràctiques 16 0,64 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

Tipus: Supervisades

Lectures 10 0,4 5, 6, 9
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Tipus: Autònomes

Estudi 62 2,48 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12

Avaluació

1º. S'exigirà tot el programa a l'examen.
2º A la nota final de l'assignatura, es valoraran les pràctiques, treballs realitzats i participació a classe.
Si aplicant aquests pesos la qualificació de l'alumne fos 5 o superior, es considera superada l'assignatura i
aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.
En el cas d'una nota inferior a 4 a l'examen, l'estudiant haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.
Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota final de l'assignatura que sigui igual o
superior a 4 i inferior a 5
haurà una re-avaluació. L'estudiant que aprovi la re-avaluació tindrà una nota final de l'assignatura de 5, sigui
quina sigui la nota de la re-avaluació.
Un alumne es considera no avaluable a l'assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats
d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació ja
no pot optar a un No avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 60% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

Pràctiques 40% 10 0,4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13

Bibliografia

AUTORES VARIOS: Lecciones de Derecho mercantil, (Dtor. Aurelio Menéndez), Thomson-Civitas, Madrid,
última edición.
JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo J. (Coordinador): Lecciones de Derecho mercantil, Editorial Tecnos, Madrid,
última edición.
LATORRE, Angel: Introducción al Derecho, Ariel, Barcelona, última edición.
SANCHEZ CALERO, Fernando: Principios de Derecho mercantil, McGraw-Hill, Madrid, última edición.
SIERRA NOGUERO, E.: Curso de Derecho mercantil (Grado de Relaciones Laborales), Servei de
Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, última edición.
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