20243 INTRODUCCIÓ AL DRET I DRET MERCANTIL.
OBJECTIUS :
La assignatura d´Introducció al Dret i Dret Mercantil persegueix com objectius bàsics:
- Donar a l´alumne, mitjançant l´ Introducció al Dret, uns coneixements bàsics i
imprescindibles per a l´adequada comprensió de les disciplines de Dret Empresarial (Dº Fiscal,
Laboral i Mercantil) que s´ imparteixen a la Diplomatura.
- Proporcionar a l´alumne una visió global del Dret Mercantil, en especial d´aquelles
qüestions més afins a l´empresa com: el Dret de societats, el Dret cambiari i el Dret concursal.
PROGRAMA:
I Part General

1.

Les fonts del dret: Concepte.- Jerarquia normativa.- Classes: La llei concepte; classes: amb
especial referència a la Constitució espanyola; procediment d'elaboració de les lleis.- La llei
en el temps: entrada en vigor; termini de vigència; la retroactivitat. El costum: concepte,
classes, valor jurídic.- Els principis generals del dret.- La jurisprudència.- Els tractats
internacionals.- La doctrina científica.

2.

L'ordenament jurídic comunitari: Introducció.- L'ordenament jurídic comunitari: dret
primari; dret derivat; caràcters del dret comunitari respecte dels ordenaments nacionals.

3.

La persona física i la persona jurídica: La persona física: la persona física i la personalitat:
concepte; capacitat jurídica i capacitat d'obrar; residència i domicili; absència.- La persona
jurídica: concepte; la persona jurídica i la Constitució; classes; capacitat; domicili;
nacionalitat.
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II Dret d'obligacions i contractes
4.

Les obligacions: Concepte i estructura.- Característiques de dret modern d'obligacions.Fonts de les obligacions.- Classificació.

5.

El pagament o compliment de les obligacions: Concepte.- Requisits: subjectes; objectes;
temps; lloc; prova.- Formes especials de pagament.

6.

Incompliment de les obligacions: Concepte.- Requisits.- Classes.- Incompliment propi o
absolut.- Incompliment impropi o relatiu: el compliment inexacte; el compliment retardat: la
mora. Especial menció a la mora en les obligacions bilaterals.- Causes d'incompliment; dol;
culpa; cas fortuït i força major.- Efectes de l'incompliment.

7.

Extinció de les obligacions: Maneres d'extinció.- Compensació.- Novació.- Remissió o
condonació.- Confusió.- Pèrdua de la cosa deguda i impossibilitat de la prestació.

8.

La teoria general del contracte: Concepte.- El principi d'autonomia de la voluntat en la
contractació i les restriccions actuals.- Condicions generals de la contractació.Classificació.- Formació.- Efectes del contracte.- Interpretació dels contractes.

Bibliografia
Tractats i manuals
Lasarte, C. "Curso de derecho civil patrimonial" (Introduccion al Dcho). Tecnos. Madrid.
Latorre,A. “Introducción al Derecho”. Edit. Ariel. Barcelona, 1998
Torralba Soriano, J.. "Lecciones de Derecho civil" . Vol I y II. Ed.UB. Barcelona.
Textes legislatius
Código civil. Ed. Civitas, Tecnos o altres
Constitució espanyola i Tribunal constitucional. Ed. Civitas
MOLT IMPORTANT: SEMPRE DARRERES EDICIONS
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DRET MERCANTIL

I Introducció
1.

El dret mercantil: Breu referència històrica.- El problema del concepte.- Contingut.Tendències actuals.- Fonts del dret mercantil: la llei mercantil; els usatges mercantils; el dret
comú com a dret supletori; altres preteses fonts del dret mercantil. Les condiciones generals
dels contractes.- L'ordenament jurídic comunitari.

II L'empresa i empresari
2.

L'empresa mercantil: Concepte d'empresa. Doble sinificat: econòmic i jurídic.- Naturalesa
jurídica.- Elements de l'empresa.- L'empresa com a objecte de tràfic jurídic: transmissió
"inter vivos"; transmissió "mortis causa".

3.

L'empresari: Concepte d'empresari.- Característiques del concepte.- Classes d'empresari.Conseqüències legals que implica la qualitat d'empresari.- Responsabilitat de l'empresari.

4.

Els col.laboradors de l'empresari: Consideracions generals.- La representació en dret
mercantil.- Col.laboradors dependents: concepte; apoderat general: el factor o gerent; els
apoderats singulars.- Els col.laboradors independents.
La publicitat registral: La publicitat registral.- El registre mercantil: concepte; organització;
les noves funcions confiades al Registre Mercantil en la seva reforma; la inscripció registral:
contingut; obligatorietat i efectes; els principis registrals.

5.

III L'empresari social
6.

La societat mercantil: Importància econòmica de l'empresari social.- Concepte de societat
mercantil. Societat civil i societat mercantil.- Classes de societat mercantil.- El contracte de
societat.- La personalitat jurídica.- Nacionalitat de les societats mercantils.

7.

La societat anònima: Desenvolupament històric de la societat anònima. Evolució actual.Concepte legal i caràcters.- La constitució de la societat anònima: Formalitats de la
constitució.- Negoci fundacional: concepte; classes de fundació; - L'escriptura i els estatuts
socials.El capital social i l'acció de la societat anònim. El capital social: concepte; principis
rectors del capital social; les reserves: concepte i classes.- L'acció: l'acció com a part del
capital social; l'acció com a dret; representació de l'acció; les accions sense vot.- Les accions
com a objecte de negocis jurídics.
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8.

Els òrgans de la societat anònima: La junta general: concepte i classes; competència;
convocatòria; constitució; deliberació i adopció d'acords; l'acta de la junta; impugnació
d'acords.- Els administradors: concepte i competències; formes d'organitzar l'administració;
nomenament dels administradors; cessament dels administradors; responsabilitat;
especialitats del Consell d'Administració.

9.

Els comptes anuals i la distribució del benefici: Els comptes anuals: concepte i classes; el
balanç; el compte de pèrdues i guanys; l'auditoria dels comptes anuals; aprovació i
publicació dels comptes.- La distribució de beneficis.

10.

Modificacions estatutàries: Condicions generals de la modificació.- Protecció dels
accionistes en certs casos de modificació.-Augment de capital: significat; requisits;
procediment d'augment i formes d'ampliació.- Reducció de capital.

11.

Transformació, fusió i escissió . Dissolució i liquidació: Transformació.- Fusió:
concepte i classes; funció econòmica; règim jurídic.- Escissió: concepte i classes;
procediment.- Dissolució: concepte i causes.- Liquidació.

12.

Emissió d'obligacions per la societat anònima: Concepte i naturalesa de l'obligació.classes d'obligacions.- L'emissió de les obligacions.- El sindicat d'obligacionistes.-Extinció
de les obligacions.

13.

La societat de responsabilitat limitada (I) : Funció econòmica.- Concepte i naturalesa
jurídica: distinció amb altres figures socials, especialment amb la societat anònima.- Règim
legal de la seva constitució: requisits formals.- Règim de les aportacions socials.- Les
prestacions accessòries .-

14.

La societat de responsabilitat limitada (II):Organs socials.- Modificacions estatutàries.Els comptes anuals.- Transformació, fusió i escissió.- Separació i exclusió de socis.Dissolució i liquidació.- La societat unipersonal de responsabilitat limitada. La societat
limitada nova empresa.

15.

Societats especials i altres formes jurídiques d'empresa:Concepte i classes.- Institucions
financeres. L'agrupació d'interès econòmic.- La societat anònima laboral.- La societat
anònima de capital públic.- Les agrupacions mutualistes.
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IV Dret cambiari.
16.

Els títols valors: Concepte.- Característiques.- Classificació.

17.

La lletra de canvi (I): Concepte.- Funció econòmica.- Legislació aplicable.- Protagonistes
de la lletra.- Requisits formals.- L'acceptació: concepte i efectes.- L'endòs: concepte i
classes; efectes.- L'aval.- Venciment de la lletra.- El pagament.- La lletra no atesa.

18.

El xec i el pagaré: Concepte.- Requisits.- Relacions jurídiques entre els participants en el
xec.- Classes de xec.- El pagament del xec.- Accions del tenidor del xec imperat.- El pagaré.

V Dret concursal
19

La nova Llei Concursal .-Principals línies de la reforma.

20

Declaració de concurs: requisits i àmbit d´aplicació .-L´administració concursal.- Efectes
de la declaració del concurs sobre el deutor i sobre els creditors.- Determinació de la massa
activa.- Determinació de la massa passiva.

21

El conveni i la liquidació.- Proposta de conveni.- La junta de creditors.- Compliment del
conveni.- La liquidació

22

Qualificació del concurs .Responsabilitat del administradors.
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Bibliografia
Tractats i manuals
Broseta Pont; M. y Martínez Sanz, F: "Manual de derecho mercantil". Tomo I i II. Tecnos. Madrid,
2003.
Jimenez Sánchez;G: "Lecciones de Derecho Mercantil" Tecnos.Madrid.
Sánchez Calero; F.: "Instituciones de Derecho mercantil". Tomo I i II .Mc Graw Hill. 2004.
Sánchez Calero; F: “ Principios de derecho mercantil” Mc Graw Hill.
Uría; R.: "Dret mercantil". Madrid.
Vicent Chulia; F.: "Introducción al derecho mercantil". Tirant lo Blanc. Valencia.
Textes legislatius
Codi de comerç i lleis complementàries. Ed. Civitas , Tecnos, Aranzadi.

MOLT IMPORTANT: SEMPRE DARRERES EDICIONS
SISTEMA D’AVALUACIÓ.Es realitzará a través d’un examen final que constará de dues parts: una part teórica i una part
pràctica.
Es valorará la participació i la realització d’exercicis a classe.
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