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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET MERCANTIL II

Codi 101822

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Dret i
Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

7.5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 4.5

Nombre de
grups

3 2

Coordinació PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ

Departament/s DRET PRIVAT

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% Classes presencials 
60% Treball autònom de l'estudiant

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Anglès 10, 0 
Català 30.0 
Castellà 70.0

Distribució de crèdits 4'5 ECTS GG 
3 ECTS GM 

Horari de tutoria/lloc Sra. Anna García Companys: Divendres 17:00-20:00 (Despatx 3.20 FDE) 
Sr. Josep Lluis Gomez: Dijous 17:00-20:00 (Despatx 3.15 FDE) 
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BARRAU PONS, SILVIA silviabarrau@dpriv.udl.cat 4,5

ENRECH LARREA, EDUARDO eduardoenrech@dpriv.udl.cat 3

GARCÍA COMPANYS, ANA
MARÍA

agarcia@dpriv.udl.cat 4,5

GÓMEZ GUSI, JOSÉ LUIS jlgomez@dpriv.udl.cat 3

MARTÍNEZ FUENTES, SÍLVIA silviamartinez@dpriv.udl.cat 3

PUYALTO FRANCO, MARIA JOSÉ mjpuyalto@dpriv.udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

Per cursar aquesta assignatura cal conèixer el Dret d'obligacions i contractes (Dret Civil) en la mesura que ofereix
els conceptes instrumentals bàsics per comprendre l'estructura i règim de les relacions jurídiques que s'entaulen en
el tràfic comercial. És imprescindible que l'estudiant / a assisteixi a les classes de GG i GM amb els textos legals.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

(1) Localitzar i utilitzar la legislació, doctrina i jurisprudència relacionada amb els diferents temes (continguts)
(2) Identificar i diferenciar la funció econòmica dels diversos contractes qualificables com mercantils
(3) Assessorar sobre el contracte més adequat per articular els interessos i necessitats dels empresaris
(4) Redactar contractes mercantils
(5) Identificar les característiques principals dels diferents títols valors

Competències

Competències generals o Bàsiques (CB)
(CB 1) Capacitat per al treball en equip
(CB 2) Domini de les TIC aplicades al perfil de Grau
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(CB 3) Capacitat d'iniciativa, creativitat i lideratge
(CB4) Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.

Competències específiques (CES)
(CES 1) Demostrar coneixement de les característiques, institucions i procediments del sistema jurídic
(CES 2) Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor
(CES 3) Capacitat per elaborar documents jurídics,
(CES 4) Capacitat de creació i estructuració normativa
(CES 5) Capacitat de negociació i conciliació.

Continguts fonamentals de l'assignatura

SECCIÓ PRIMERA: ELS CONTRACTES MERCANTILS EN GENERAL
Tema 1. Obligacions i contractes mercantils en general

1. Especialitats de les obligacions mercantils. 2. Prescripció de les obligacions mercantils 3. Els contractes
mercantils en general. 3.1. Fonts. 3.2. Principi de llibertat de forma i prova dels contractes. 3.3. Perfecció del
contracte. 3.4. Interpretació dels contractes mercantils 4. Classificació dels contractes mercantils. 5. Les
condicions generals de la contractació.

SECCIÓ SEGONA: ELS CONTRACTES MERCANTILS EN PARTICULAR
Tema 2: Els contractes d'intercanvi de béns
1. Compravenda mercantil. 1.1. Concepte i la seva problemàtica. 1.2. Elements. 1.3. La transmissió del risc. 1.4.
Contingut del contracte. 2. Modalitats especials de la compravenda mercantil. 2.1. Vendes al gust o amb reserva
d'aprovació. 2.2. Vendes a assaig o prova. 2.3. Vendes amb preu ajornat. 3. Contracte de Subministrament. 4.
Permuta.
Tema 3: Contractes de col·laboració entre empresaris
1. Contracte de comissió. 1.1. Concepte 1.2. Elements. 1.3. Contingut. 1.4. Causes específiques d'extinció. 2.
Contracte d'Agència. 2.1. Concepte 2.2. Elements 2.3. Contingut. 2.4. Durada i Extinció del contracte. 3. Contracte
de distribució. 4. Contracte estimatori. 5. Contracte de mediació mercantil. 6. Joint Venture.
Tema 4: Contracte de dipòsit mercantil
1. Concepte. 2. Elements. 3. Contingut. 4. Dipòsits especials 4.1. Dipòsits en magatzems generals. 4.2. Altres
dipòsits especials. 5. Títols de dipòsit.
Tema 5: Contracte de transport
1. El contracte de transport terrestre de mercaderies. 1.1. Concepte. 1. 2. Elements. 1.3. Contingut 1. 4.
Responsabilitat del portador. 1.5. El contracte de mudança. 2. El contracte de transport terrestre de persones. 3. El
transport marítim. 4. El transport aeri.
Tema 6: Contractes bancaris
1. Els contractes financers en general. 2. El contracte de dipòsit de diners. 3. El contracte de préstec de diners i
altres béns fungibles. 4. El contracte d'obertura de crèdit. 5. El contracte de crèdit documentari. 6. El contracte
d'arrendament financer. 7. Cessions financeres de crèdit. 8. Els contractes de garantia. 9. Els contractes financers
instrumentals.
Tema 7: Contracte d'assegurança
1. Concepte. 2. Conclusió i documentació del contracte. 3. Deures precontractuals. 4. Contingut del contracte. 5.
Durada del contracte i prescripció. 6. Disposicions generals dels contractes d'assegurances contra danys. 7.
Disposicions generals dels contractes d'assegurances sobre persones.

SECCIÓ TERCERA: TÍTOLS-VALORS
Tema 8: Títols valors

1. Noció i caràcters dels títols-valor. 2. Classes. 3. La Lletra de Canvi. 3.1. La lletra de canvi: noció i funció
econòmica de la lletra. Causes de les obligacions canviàries. 3.2 Lliurament. 3.3. Endós. 3.4 Acceptació. 3.5 Aval.
3.6. La presentació al pagament, el pagament i la manca de pagament de la lletra. 3.7. Les accions canviàries i
extracanviàries. 3.8 El Judici Canviari. 4. El pagaré 4.1. El lliurament 4.2.   L'endós 4.3.  L'aval 4.4. Venciment del
pagaré 4.5. El pagament del pagaré 5. El xec. 5.1. Concepte i funció econòmica. 5.2.  El lliurament. 5.3. L'endós 
5.4.  L'aval 5.5. Pagament del xec 5.6. . Prescripció 5.7. Xecs especials 5.8. El xec fals, el xec sense fons.
Pèrdua, sostracció i destrucció del xec.
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SECCIÓ QUARTA: CONCURS DE CREDITORS
TEMA 9: El concurs de creditors (I)
1. Introducció. 1.1. El fonament del dret concursal. 1.2. Antecedents legislatius. 1.3. El nou dret concursal
espanyol. 2. Els pressupostos del concurs. 2.1. Pressupostos subjectius. 2.2. Pressupost objectiu 2.3. Pressupost
formal. 3. Òrgans del concurs. 3.1. El jutge del Concurs. 3.2. L'Administrador concursal. 3.3. Altres òrgans. 4.
Efectes de la declaració de concurs. 4.1. Efectes sobre el deutor. 4.2. Efectes sobre els creditors 4.3.Efectos
sobre els crèdits en particular 4.4. Efectes del concurs sobre els contractes
Tema 10: El concurs de creditors (II)
1. Determinació de la massa activa i passiva del concurs. 1.1. L'Informe de l'administració concursal. 1.2. La
massa activa del concurs i l'inventari 1.3. La massa passiva i la llista de creditors 1.3. Publicitat i impugnació de
l'informe de l'administració concursal. 2. Solucions del concurs. 2.1. Conveni. 2.2. Liquidació 2.3. Conclusió per
insuficiència de la massa.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats d'ensenyament-aprenentatge presencial (a l'aula)

Són aquelles que proporcionen informació nova o ajuden a l'estudiant en el desenvolupament de certes estratègies
que es consideren rellevants perquè l'alumne pugui iniciar o avançar en el seu procés personal de construcció de
coneixements i que per la seva complexitat o exigència tècnica, elements factuals i conceptuals siguin necessari
desenvolupar presencialment

Activitats en Grup Gran (GG)

Lliçó Magistral : Aquest mètode es basa en la comunicació oral d'una sèrie de continguts que els estudiants
procuren registrar per escrit i que pretén una visió de síntesi orientadora i clarificadora, així com obrir possibilitats i
vies a l'alumnat ajudat d'altres tècniques i material bibliogràfic.

Activitats en Grup Mitjà (GM)

Estudi de casos: Es tracta d'una metodologia integrada en la qual l'alumne ha de realitzar l'anàlisi,
conceptualització i investigació de possibles solucions al voltant d'un cas real o simulat per tal de conèixer-lo,
interpretar-lo, resoldre'l, general hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-los,
etc. El model que utilitzarà és aquell que pretén ensenyar a aplicar principis i normes legals establerts a casos
particulars de manera que els estudiants s'exercitin en la selecció i aplicació dels principis adequats a cada
situació.

Activitats d'ensenyament-aprenentatge autònom (fora de l'aula)

En aquest tipus d'activitats l'alumne treballa de manera autònoma sobre aspectes que ja domina ja que té la
informació, coneixements i estratègies suficients. Entre les activitats d'ensenyament-aprenentatge autònom més
comuns cal esmentar l'estudi personal, que bàsicament consisteix en l'estudi de continguts relacionats amb les
classes teòriques o pràctiques

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

SETMANA ACTIVITAT PRESENCIAL ACTIVITAT AUTÒNOMA

1ª Presentació assignatura. Tema 1. No hi ha GM Estudi

2ª Tema 2. Pràctiques GM Estudi

3ª Tema 3. Pràctiques GM Estudi
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4ª Tema 3. Pràctiques GM Estudi 

5ª Tema 4. Pràctiques GM Estudi

6ª Tema 5. Pràctiques GM Estudi

7ª Tema 6. Pràctiques GM Estudi

8ª Preparació examen. Pràctiques GM Estudi

9ª Proves d'avaluació (d'acord amb el calendari) Estudi

10ª Tema 7. Pràctiques GM Estudi 

11ª Setmana Santa Estudi 

12ª Setmana Santa + Festa estudiantat Estudi 

13ª Tema 8. Pràctiques GM Estudi 

14ª Tema 9 i 10. Pràctiques GM Estudi 

15ª Activitat pràctica. Pràctiques GM Estudi

16ª Tutories grupals Estudi 

17ª i ss Proves d'avaluació (d'acord calendari) Estudi

SETMANA ACTIVITAT PRESENCIAL ACTIVITAT AUTÒNOMA

Sistema d'avaluació

El professorat d'aquesta assignatura planteja dues possibilitats d'avaluació

(1) AVALUACIÓ CONTINUADA

La qualificació final s'obté de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats
d'avaluació (màxim 10 punts per cada activitat) segons el pes assignat a cadascuna d'elles. Totes les activitats
d'avaluació són OBLIGATÒRIES, si el / la estudiant deixa de fer alguna d'elles es considerarà NO PRESENTAT en
l'acta de la convocatòria que correspongui. ATENCIÓ: Per superar l'assignatura és imprescindible que que la
nota resultant de la mitjana ponderada sigui igual o superior a cinc.

Recuperació de la prova teòrica: L'alumne / a que hagi obtingut en la prova de tipus test o una nota inferior
a 5 podrà recuperar aquesta prova en les data designada a l'efecte.
 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ CRITERIS
PONDERACIÓ
%

1ª prova teòrica tipus test (Setmana
9ª)

50 enunciats tipus test de resposta múltiple. Les respostes
correctes puntúen 0,2 i les incorrectes descompten 0,1
i les no conestades descompten 0,05.

25%

2ª prova tipus test (Setmana 17ª i ss.)
50 enunciats tipus test de resposta múltiple. Les respostes
correctes puntúen 0,2 i les incorrectes descompten 0,1
i les no conestades descompten 0,05.

25%

1ª Prova pràctica consistent en la
resolució d'un cas (Setmana 9ª)

Veure rúbrica d'avaluació 20%
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2ª Prova pràctica consistent en la
resolució d'un cas (Setmana 17ª) 

Veure rúbrica d’avaluació 20%

Altres activitats 
Assistència i realització treball de les XXVII Jornades Jurídiques
FDET

10%

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ CRITERIS
PONDERACIÓ
%

 
Nota: Oportunament, se'ls indicarà a quines activitats formatives organitzades per la FDET o els seus
departaments és obligatori assistir-hi. Per obtenir la puntuació que correspongui es requerirà l'assistència i la
presentació d'una ressenya / resum de l'activitat.

(2) AVALUACIÓ ÚNICA 

En cas que un / a estudiant acrediti documentalment (contracte de treball o document on consti la segona o tercera
matrícula de l'assignatura) la impossibilitat per complir algun dels requisits establerts per l'avaluació continuada
podrà optar per la realització d'una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà en
les setmanes assenyalades a aquests efectes en el calendari d'avaluació del grau. Aquestes proves consistiran en
un examen tipus test de cinquanta enunciats de resposta múltiple corresponents als 10 temes del programa. Per
superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir un minim de 5/10 en aquesta prova

L'opció amb acreditació documental es podrà realitzar fins el 23 de febrer de 2019. Un cop escollit el
mètode no es podrà canviar.

Recuperació de la prova teòrica: L'alumne / a que hagi obtingut en la prova de tipus test o una nota inferior
a 5 podrà recuperar aquesta prova en les data designada a l'efecte.

IMPORTANT:

D'acord amb l'art. 3.1 de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i / o porti aparells electrònics no permesos, haurà d'abandonar
l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra
normativa de règim intern de la UdL.

Bibliografia i recursos d'informació

Textos Legals

És imprescindible la utilització dels textos legals corresponents a aquesta branca de l'ordenament. Les diverses
editorials jurídiques publiquen volums de "lleis mercantils" que normalment actualitzen al setembre de cada any (és
aconsellable utilitzar l'última edició)

Bibliografía

BROSETA, M y MARTINEZ SANZ, F: Manual de Derecho Mercantil (Volumen II), Tecnos, Edición 2013
GALLEGO SÁNCHEZ, E. Derecho Mercantil (Parte Segunda), Tirant Lo Blanc, Edición 2013
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A Y ROJO, A: Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen II, Civitas, Edición 2013.
SANCHEZ CALERO GUILARTE, J Y SANCHEZ CALERO, F: Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I,I
Dykinson, Edición 2013

Revistes

Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal

Revista de distribución y competencia

Revista Española de Seguros
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Pagines Web recomanades

Comisión de las Naciones unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI)

http://www.uncitral.org/

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)

http://www.unidroit.org/

Altres recursos:

http://www.abogares.com/

http://jsanchezcalero.blogspot.com/

http://derechomercantilespana.blogspot.com/
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