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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ.

Els grups 1, 2 i 3 de Dret són en castellà. El grup 51 de Dret i el grup 70 de ADE+Dret en català.

Objectius

Assolir un bon coneixement de les principals institucions del Dret mercantil relacionades amb els contractes
mercantils, els títols-valors i el dret concursal.

Competències

Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i
les solucions més coherents.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

Contextualitzar el dret mercantil dins de l'ordenament jurídic, la seva funció i la seva utilitat en el tràfic
empresarial.
Demostrar coneixements teòrics i pràctics de dret mercantil, utilitzant correctament la terminologia
d'aquest àmbit.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.

Distingir críticament la trajectòria històrica en l'aprovació de les normes mercantils i en la formació dels
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Distingir críticament la trajectòria històrica en l'aprovació de les normes mercantils i en la formació dels
usos de comerç, i estar en disposició de preveure solucions jurídiques alternatives.
Exposar públicament casos pràctics i les possibles solucions jurídiques.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
Identificar l'eficàcia d'incloure o no incloure determinades clàusules en un contracte de societat
mercantil, d'agència, de noliejament i en qualsevol altre contracte mercantil.
Oferir una resposta justa i eficaç als casos pràctics que es plantegin a partir dels coneixements
adquirits.
Relacionar els coneixements amb les qüestions derivades del tràfic empresarial a l'efecte d'oferir
solucions justes i eficaces.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Sintetitzar els coneixements teòrics i pràctics a l'efecte de redactar contractes i altres instruments
mercantils.
Vincular el dret mercantil a la societat present i futura i a altres sectors d'aquesta (política, sociologia,
etc.), així com al seu context estatal, comunitari i internacional.

Continguts

El contracte mercantil

El contracte de compravenda mercantil i contractes afins

Els contractes de colaboració

Els contractes bancaris

Els contractes en els mercats de valors

Els contractes d'assegurança

Els contractes de transport

Els títols-valors

Dret concursal

Metodologia

En el grup de Dret, la docència de l'assignatura serà mixta: les classes magistrals seran virtuals i els
seminaris/pràctiques d'aula seran presencials.

Per a cada grup es publicarà al Campus Virtual, abans de l'inici de la docència, la data concreta o la setmana
de realització de les activitats avaluables, sens perjudici que, excepcionalment i per causes de força major,
aquestes puguin, amb preavís i antelació suficient, ser modificades.

La nota de les pràctiques i de la participació a classe es farà pública abans de l'examen final.

Per a aprovar l'assignatura, l'estudiant ha de haver obtingut una nota mínima de 3,5 en el examen final i
participat en les altres dues activitats avaluatives.

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura en l'avaluació poden presentar-se a l'examen de reavaluació,
si han obtingut almenys un 3 en cadascuna de les tres activitats avaluatives (examen final, pràctiques i
participació a classe).

Les tres activitats avaluatives es tindran en compte per fixar la nota final resultant tant de l'avaluació, com de
la reavaluació. Els estudiants que facin l'examen de recuperació podran obtenir una nota màxima de 7 a
l'assignatura.
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Un alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. Un alumne que presenti una
pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta,
l'alumne suspendrà l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 22,5 0,9 1, 4, 8, 10, 12, 13

Exercicis (pràctiques, casos, comentaris, debats, simulació de judicis....) 22,5 0,9 2, 3, 5, 6, 7, 12

Tipus: Autònomes

Treball i estudi fora de l'aula 72,5 2,9 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13

Avaluació

Per a cada grup es publicarà al Campus Virtual, abans de l'inici de la docència, la data concreta o la setmana
de realització de les activitats avaluables, sens perjudici que, excepcionalment i per causes de força major,
aquestes puguin, amb preavís i antelació suficient, ser modificades.

La nota de les pràctiques i de la participació a classe es farà pública abans de l'examen final.

Per a aprovar l'assignatura, l'estudiant ha de haver obtingut una nota mínima de 3,5 en el examen final i
participat en les altres dues activitats avaluatives.

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura en l'avaluació poden presentar-se a l'examen de reavaluació,
si han obtingut almenys un 3 en cadascuna de les tres activitats avaluatives (examen final, pràctiques i
participació a classe).

Les tres activitats avaluatives es tindran en compte per fixar la nota final resultant tant de l'avaluació, com de
la reavaluació. Els estudiants que facin l'examen de recuperació podran obtenir una nota màxima de 7 a
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen final 50% 5 0,2 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13

Lliurament de treballs i pràctiques 30% 5 0,2 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11

Participació activa durant les sessions lectives 20% 22,5 0,9 3, 5, 7, 10, 12
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