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Objectius

Obtenir un coneixement especialitzat en les qüestions relatives a l'empresa i el negoci marítim.

Competències

Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques relacionades amb l'activitat empresarial, des de la
perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal i, en general, aquelles que permetin donar solucions
jurídiques a les situacions diverses que es produeixen en l'àmbit empresarial.
Integrar coneixements jurídics i de negociació per formular judicis dins de l'àmbit empresarial.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Resultats d'aprenentatge

Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial

Explicar i interpretar el règim jurídic de l'empresa naviliera i els seus auxiliars, així com els principals
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Explicar i interpretar el règim jurídic de l'empresa naviliera i els seus auxiliars, així com els principals
contractes de dret marítim.
Interrelacionar els principis jurídics i les tècniques de negociació per a la valoració i enjudiciament de
qüestions de dret marítim.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Continguts

El mòdul analitza algunes qüestions específiques del Dret marítim, com ara la figura del navilier i l'armador
(naturalesa jurídica, limitació de responsabilitat), els seus auxiliars, dret del mar, els contractes marítims
(noliejament, arrendament, transport de mercaderies i persones), accidents de la navegación (abordatge,
avaries, contaminació), asseguranca maritima, procedimemts matims (embargament preentiu vaixells) des de
la perspectiva del dret nacional, europeu i internacional, així com la pràctica i usos marítims.Qualsevol
modificació es comunicarà a principi de curs.

TEMA I LES EMPRESES NAVIERAS I ALTRES SUBJECTES DE LA NAVEGACIÓ I DEL
                                                                TRÀNSIT MARÍTIM.
                                                                1.- L'EMPRESA NAVILIERA.
                                                                2.- AUXILIARS DE LA NAVEGACIÓ.
                                                                2.1.- AUXILIARS INDEPENDENTS.
                                                                2.1.1.-El agent consignatari Vaivells.
                                                                2.1.2.- El transitari / Operador Logístic.
                                                                 2.1.3.- L'agent de duanes / Operador Econòmic Autoritzat.
                                                                2.1.4.- El Servei de Practicaje.
                                                                2.1.5.-El Contracte de Manipulació Portuària.
                                                                2.2.- AUXILIARS dependents de la
                                                                EMPRESA NAVILIERA.
                                                                2.2.1.- Dependents de terra.
                                                                2.2.2.- Dependents a bord de la nau, la dotació de el vaixell:
                                                                2.2.2.1.- El Capità de la nau.
                                                                2.2.2.2.- Els oficials.
                                                                2.2.2.3.- Els subalterns.
                                                                TEMA II.- ELS ESPAIS MARITIMOS.
                                                                1.- L'EVOLUCION DEL DRET DEL MAR.
                                                                2.- CONVENI DE LES NACIONS UNIDES SOBRE EL DRET DEL MAR: ELS ESPAIS MARITIMOS.
                                                                3.- AIGÜES INTERIORS.
                                                                4.- MAR TERRITORIAL / ZONA CONTIGUA.
                                                                5.- LA ZONA ECONÒMICA EXCLUSIVA.
                                                                6.- PLATAFORMA CONTINENTAL.
                                                                7.- L'ALTA MAR.
                                                                8.- LA ZONA.
                                                                TEMA III.- EL VAIXELL, LA NACIONALITAT DELS VAIXELLS, ELS REGISTRES MARITIMOS
                                                                1.-LA NACIONALITAT DELS VAIXELLS.
                                                                2.-REGISTRES CLASSICS / REGISTRES OBERTS.
                                                                3.-REGISTRES OBERTS / BANDERA CONVENIÈNCIA.
                                                                4.-REGISTRES OFF-SHORE.
                                                                5.-ELS SEGONS REGISTRES.
                                                                6.-EL CONTROL DE L'ESTAT DEL PORT (PORT
                                                                STATE CONTROL).
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                                                                STATE CONTROL).
                                                                TEMA IV.- ELS CONTRACTES D'UTILITZACIÓ DE VAIXELLS-
                                                                1.- CONTRACTES D'UTILITZACIÓ VAIXELLS.
                                                                1.1- EL CONTRACTE ARRENDAMENT VAIXELLS.
                                                                1.2.- El contracte de NOLIEJAMENT.
                                                                1.2.1.- EL CONTRACTE DE NOLIEJAMENT PER TEMPS.
                                                                1.2.2.- EL CONTRACTE DE NOLIEJAMENT PER VIATGE.
                                                                2.- EL CONTRACTE DE TRANSPORT MARÍTIM.
                                                                2.1.-ELS CONEIXEMENTS D'EMBARCAMENT.
                                                                2.2.-NORMATIVA INTERNACIONAL, les regles HAGI / Visby.
                                                                2.3.-EL CONVENI DE Rotterdam.

TEMA V. L'ASSEGURANÇA MARÍTIM.

1.- INSTITUCIONS DE L'ASSEGURANÇA MARÍTIM.
                                                                1.1.- L'ABANDONAMENT.
                                                                1.2.- L'AVARIA GROSSA,
                                                                2.- EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE CASC I MÀQUINES.
                                                                3.- EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE MERCADERIES.
                                                                4.-EL SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL (CLUB DE P & I).
                                                                TEMA VI PROCEDIMENTS MARITIMOS.
                                                                1.- CREDITS MARITIMS PRIVILEGIATS.
                                                                2.- L'EMBARGAMENT PREVENTIU DE VAIXELLS.

Metodologia

El/la professor/a responsable de cada grup planificarà a l'inici del curs les sessions teòriques i les sessions
més pràctiques on es desenvoluparan seminaris de discussión, resoluci de casos pràctics, etc.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes a l'aula 36 1,44 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Resolució supervisada de casos i pràctiques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Estudi personal 54 2,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant les diferents pràctiques que es realitzaran al llarg de el
curs (60% de la nota) y Assistència i participació activa a classe (40 %).

Un cop comunicada l'avaluació, es pot sol·licitar una revisió a l'efecte de que el Professor expliqui a l'alumne
els criteris aplicats (art. 114.3 Normativa acadèmica UAB), sense perjudici dels drets de l'alumne d'impugnació
de la qualificació.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

La programació de les proves d'avaluació no es pot modificar, llevat que hi hagi un motiu excepcional i
degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones
responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiant afectat, proposaran una nova
programació dins el període lectiu corresponent (art. 115.1 Calendari de les activitats d'avaluació, Normativa
Acadèmica UAB).

Per aprovar l'assignatura, l'estudiant ha d'haver participat en les tres activitats avaluatives i haver obtingut a
l'almenys un 3,5 en l'examen final. Per realitzar l'examen final, cal acreditar l'assistència a un 90% de les
classes.

Només hi ha la reavaluació del test (50%). Les activitats d'avaluació continuada no poden reavaluar, ja que el
seu sentit és la comprovació dels coneixements progressivament adquirits al llarg de el curs, sense perjudici
que en cas de malaltia o altres eventualitats pugui trobar-se una solució alternativa per a l'alumne
concretament afectat.

Per presentar-se a l'examen de reavaluació, cal haver obtingut a l'almenys un 3 en cadascuna de les tres
activitats avaluatives. Els estudiants que facin l'examen de reavaluació podran obtenir unanota màxima de 7en
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 40% 36 1,44 4, 6, 7

Ressolució de pràctiques 60% 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

GABALDÓN GARCÍA, J. L.: Curso de derecho marítimo internacional. Derecho marítimo internacional público
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GIRGADO, P., "Los seguros marítimos y la valoración convencional del interés asegurado", en GARCÍA-PITA,
, Aranzadi, Cizur Menor, pp. 1015-1034.Estudios de derecho marítimo

MARTÍN OSANTE, J. M., "Responsabilidad del naviero en vía civil y en vía penal: algunas diferencias", en La
, núm. 1, 2005, pp. 191-201.Ley

PULIDO BEGINES, J. L.: , Tecnos, Madrid, 2009.Instituciones de Derecho de la navegación marítima

PULIDO BEGINES, J. L.: , Tecnos, Madrid, 2015.Curso de Derecho de la navegación marítima

RUIZ SOROA, J. M., "Los créditos marítimos privilegiados y el concurso de acreedores", en Revista de
, núm. 6, 2007, pp. 119-130.Derecho concursal y paraconcursal

SALINAS ADELANTADO, C., , Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.Curso de Derecho Marítimo

Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic
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