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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET MERCANTIL

Codi 101306

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Troncal

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 2 Grups Grans (GG) mati/tarda. 5 Grups Mitjans (GM)-3GM matí/2GM tarda

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s DRET PRIVAT

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

CLASSES PRESENCIALS 60,8 hores 

TREBALL AUTÒNOM DE L'ESTUDIANT 90 hores 

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà: 70% 
Català: 25% 
Anglès: 5%

Grau/Màster Grau en ADE
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Maria Dolors Clua Miquel

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura Dret Mercantil facilita a l'estudiantat del Grau en Administració i Direcció d’Empreses,  l’acostament
a un sector del ordenament jurídic privat que té per objecte la regulació de l'empresa i l'empresari i de la seva
actuació en el mercat en règim de competència.

Es recomana l'assistència a totes les sessions dels grups mitjans (GM)

Objectius acadèmics de l'assignatura

1r -. Que l'alumne es familiaritzi amb el llenguatge jurídic

2n. - Que conegui i comprengui les Institucions Juridico mercantils que conté el programa.

3t. - Que conegui l'abast jurídic (responsabilitat) de la utilització de les Institucions Jurídiques estudiades.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Correcció en l'expressió oral i escrita.

Competències específiques de la titulació.

Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del dret.

Conèixer, identificar i interpretar les principals institucions mercantils i civils.

Conèixer els principis morals, ètics i de responsabilitat legal i social, derivada de les pròpies actuacions i les de les
institucions.

Competències transversals de la titulació

Capacitat d'organitzar i planificar.

Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament amb els altres,
cooperant i col·laborant.

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Continguts fonamentals de l'assignatura

PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL

Tema 1: L’evolució històrica, concepte i fonts del Dret Mercantil

1. Evolució històrica del Dret Mercantil. 2. Concepte de Dret Mercantil. 3. Fonts materials i formals del Dret
Mercantil.

SEGONA PART: L’EMPRESARI MERCANTIL

Tema 2: L'empresari mercantil en general.

1. Noció d'empresari mercantil 2. La noció d'emprenedor en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
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emprenedors i el seu internacionalización.3 La responsabilitat civil de l'empresari. 4. Classes d’empresaris
mercantils

Tema 3: L’Estatut jurídic de l’empresari mercantil

1. El col·laboradors de l’empresari. 1.1. El factor mercantil. 2. El deure de publicitat. 2.1. El registre Mercantil.
2.2. - Altres registres vinculats al tràfic mercantil. 3. El deure de comptabilitat 3.1. Llibres dels comerciants. 3.2.
La comptabilitat material en el Codi de Comerç. Els comptes anuals. 3.3. L'auditoria de comptes. 3.4. Els
comptes anuals de les societats de capital.

Tema 4: L’empresari mercantil individual

1. El comerciant o empresari mercantil individual en el Codi de Comerç: règim general. 2. Prohibicions i
incompatibilitats per a l'exercici professional d'activitats mercantils i industrials. 3. L'exercici del comerç per
persona casada. 4. L'emprenedor de responsabilitat limitada.

Tema 5: L’empresari mercantil social

1. Caracterització del contracte de societat. 1.1. Concepte i elements del contracte de societat. 1.2. Naturalesa i
efectes del contracte de societat 2. La personalitat jurídica de les societats mercantils. 3. El sistema de tipus
societaris. 3.1. Les societats personalistes. 3.2. Les societats de capital. 4. La “empresa familiar” i els protocols
familiars.

Tema 6: Les societats de capital

1. Característiques generals. 2. Constitució.2.1. Escriptura de constitució. 2.2. Estatuts.2.3. Inscripció en el
Registre Mercantil. 3. Govern Corporatiu. 3.1. La Junta General. 3.2. L’òrgan d’administració. 4. Dissolució i
liquidació de les societats de capital

TERCERA PART: L’EMPRESA, DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL, CONTRACTACIÓ MERCANTIL i
TITOLS VALORS

Tema 7: L’empresa

1.Concepte d’empresa. 2. L'empresa com a objecte de negocis jurídics. 2.1. Compravenda d'empresa. 2.2.
Arrendament d'empresa. 2.3. Usdefruit d'empresa. 2.4. hipoteca mobiliària d'empresa. 2.5. Transmissió "mortis
causa" d'empresa.

Tema 8: Els drets de Propietat Industrial

1. La propietat industrial. 1.1. Noció general. 1.2. L’Oficina de Patents i Marques. 1.3. Tipus de Propietat
Industrial. 2. Patents. 2.1. Concepte. 2.2. Requisits de patentabilitat.2.3. Contingut del Dret de Patent. 2. Signes
distintius 2.1. El nom comercial. 2.2. Les Marques. 3. El disseny industrial. 3.1. Noció. 3.3. Requisits de
protecció. 3.3. Contingut del Dret sobre el disseny industrial.

Tema 9: Contractació mercantil

1. El contractes d’intercanvi de bens i serveis. 1.1. La compravenda mercantil. 1.2. El subministrament. 2. Els
contractes de col·laboració entre empresaris. 2.1. El contracte de comissió 2.2. El contracte d’agència. 2.3. Els
contractes de distribució comercial. 2.4. La franquícia. 3. El contracte de transport. 4. Els contractes bancaris.
4.1. Característiques generals de la contractació bancaria 4.2. Contractes bancaris d’actiu. 4.3. Contractes
bancaris de passiu. 4.4. Contractes bancaris neutres. 5. Els contractes d’assegurances. 5.1. Característiques
generals del contracte d’assegurances. 5.2. Contrate d’assegurança de danys. 5.3. Contracte d’assegurança de
persones.  

Tema 10: Títols Valors

1. Nocions de teoria general dels títols-valors. 2. La Lletra de canvi. 3. El xec. 4. El pagaré

QUARTA PART: COMPETÈNCIA I PUBLICITAT COMERCIAL

TEMA 11: Competència i publicitat comercial.
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1. La defensa de la competència. 1.1. Dret comunitari. 1.2. Dret espanyol. a) Òrgans de defensa de la
competència. b) Conductes prohibides i supòsits d'inaplicació. c) El control de les concentracions econòmiques.
d) Les ajudes públiques a les empreses. 2. La competència deslleial. 2.1. Disposicions generals de la Llei 3/1991,
de 10 de gener, de competència deslleial. 2.2. Actes de competència deslleial 2.3. Pràctiques comercials amb
els consumidors i usuaris. 2.4. Codis de Conducta. 3. Publicitat comercial. 3.1. La publicitat il·lícita.  

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.

Lectures orientades de textos i documents: La finalitat d’aquesta activitat és propiciar la consulta i l'anàlisi
crítica de determinats temes, és a dir, com un mitjà per ampliar i aprofundir els coneixements adquirits en les
sessions magistrals

Pla de desenvolupament de l'assignatura

SETMANA ACTIVITAT PRESENCIAL TREBALL AUTÒNOM

1-5 febrer Presentació de l'assignatura. GG: Tema 1. No hi ha sessions de GM: Estudi personal

8-12 febrer GG: Tema 2. GM: Pràctiques Tema 2 Estudi personal

15-19 febrer GG: Tema 3 GM: Pràctiques Tema 3 Estudi personal

22-25 febrer GG: Tema 4. GM: Pràctiques Tema 4 Estudi personal

29 febrer-3 març GG: Tema 5. GM: Pràctiques Tema 5 Estudi personal

7-11 març GG: Tema 6. GM: Pràctiques Tema 6 Estudi personal

14-17 març GG: Tema 7. GM: Pràctiques Tema 7 Estudi personal

29 i 31 març Tutories grupals GM. Estudi personal

7 d'abril Exàmen: 1º Prova Pràctica  

11-15 abril GG: Tema 8. GM: Pràctiques Tema 8 Estudi personal

18-22 abril GG: Tema 8 (cont) . GM: Pràctiques Tema 8 Estudi personal

25-29 abril GG: Tema 9 . GM: Pràctiques Tema 9 Estudi personal
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2-6 maig GG: Tema 9 (cont). GM: Pràctiques Tema 9 Estudi personal

9-13 maig GG: Tema 10. GM: Pràctiques Tema 10 Estudi personal

16-19 maig GG: Tema 11. GM: Pràctiques Tema 11 Estudi personal

23-26 maig GG: Tema 11 (cont). GM: Pràctiques Tema 11 Estudi personal

30 maig Exàmen teòric tipus test i 2º Prova Pràctica  

SETMANA ACTIVITAT PRESENCIAL TREBALL AUTÒNOM

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 l'estudiantat deixa de fer alguna d'elles es considerarà NO PRESENTAT en
l'acta de la convocatòria que correspongui

Tipus de prova Criteris d'avaluació Ponderació

Prova teórica tipus test V/F. 50 Enunciats dels
Temes 1 a 11

 Les resposte correctes puntúen 0,20 i les incorrectes
descompten 0,10

50%

1º Prova pràctica: Temes 1 a 7  Segons rúbrica d'avaluació 25%

2º Prova pràctica: Temes 8 a 11.  Segons rúbrica d'avaluació 25%

ATENCIÓ: Per superar l'assignatura és imprescindible que la prova teòrica tipus test hagi  obtingut una
qualificació igual o superior a cinc i 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 proves en les data designada a l'efecte

(2) AVALUACIÓ ALTERNATIVA

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 de complir algun dels requisits establerts per a 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

Aquesta prova consistirà en un examen tipus test de cinquanta enunciats corresponents als temes del programa
que l'estudiant / a ha de reconèixer com a veritables o falsos ponderada al 100%

L'opció, amb acreditació documental, es podrà realitzar fins el 29 de març  i un cop feta no es podrà variar

Bibliografia i recursos d'informació

És imprescindible: Código de Comercio y Legislación Mercantil (edicions actualitzades a  setembre 2015)

També es pot consultar la legislació actualitzada a: http://noticias.juridicas.com/

Bibliografia bàsica

BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, R: Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la
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Competencia y Propiedad Industrial, Aranzadi.

BROSETA, M y MARTINEZ SANZ, F: Manual de Derecho Mercantil (Volumen I y II), Tecnos.

GALLEGO SÁNCHEZ, E: Derecho Mercantil (Parte Primera/ Parte Segunda), Tirant Lo Blanc.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A Y ROJO, A: Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I y II. Civitas.

SANCHEZ CALERO GUILARTE, J Y SANCHEZ CALERO, F: Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I i II.
Dykinson.

Pàgines Web oficials

http://www.rmc.es/    (Registro Mercantil Central)

http://www.icac.meh.es/    (Instituto de Contabilidad y Auditoria deCuentas)

http://www.oepm.es/ca/ (Oficina Española de Patentes y Marcas)

Altres   recursos

http://almacendederecho.org/ http://www.abogares.com/

http://jsanchezcalero.blogspot.com/

http://derechomercantilespana.blogspot.com/
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