
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 22517 - Dret Mercantil I
Grup Grup 1, 2S, GRLA
Guia docent K
Idioma Català

1 / 6

Data de publicació: 08/07/2014
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 22517 - Dret Mercantil I
Crèdits 1,32 de presencials (33 hores) 4,68 de no presencials (117 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GRLA (Campus Extens 50)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Anselmo María Martínez

Cañellas
anselmo.martinez@uib.es

12:00h 14:00h Dimecres 01/10/2014 31/07/2015 DA007 Edifici
Jovellanos

Maria de Lluch Martínez

Cañellas
lluch.martinez@uib.es

15:45h 16:45h Dijous 12/02/2015 12/06/2015 DA118

Contextualització

Aquesta assignatura pertany al mòdul jurídic que té com a fi primordial apropar a l'estudiant al camp de
l'ordenament jurídic en general i aprofundir en la branca social del dret, o sector jurídic laboral i de la Seguretat
Social.

En concret, aquesta assignatura té com a finalitat aportar als alumnes coneixements bàsics en la matèria amb
la finalitat de que siguin capaces de comprendre els principis, les institucions i les normes fonamentals que
configuren el Dret mercantil. En concret, seran objecte d'estudi el concepte d' emrpesari i el seu estatut jurídic,
les societats mercantils (societats personalistes i capitalistes). I, dins d'aquesta última categoria, el nucli de
l'assignatura estarà centrat en l'anàlisi de les dues formes socials més utilitzades al tràfic mercantil en la
pràctica: societat anònima i societat de responsabilitat limitada. Aquests dos tipus societaris seran objecte
d'estudi en les diferents
matèries que van des de la seva constitució fins a la seva extinció, passant per altres qüestions com la seva
estructura i funcionament, comptes anuals, modificacions estructurals, etc.
D'altra banda, l'assignatura Dret de societats també pretén dotar a l'alumne d'habilitats bàsiques per a la
comprensió i anàlisi dels principals textos legals en matèria de societats mercantils (Codi de Comerç, Llei de
societats anònimes, Llei de Societats de responsabilitat limitada); i també de textos judicials i de resolucions
de la Direcció general dels Registres i del *Notariado dictades en matèria de societats mercantils. També
s'abordarà l'anàlisi del text negocial típic del dret de societats que ens porta a l'escriptura de constitució de
societats, amb el seu doble vessant, contractual i institucional (estatuts societaris).
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El coneixement d'aquesta assignatura es considera de gran importància per a l'alumne en la mesura que li
aporta uns coneixements bàsics sobre les principals societats mercantils que actuen en el tràfic econòmic, i
la seva estructura i organització jurídiques.

Requisits

Competències

Específiques
* Capacitat per conèixer i comprendre el marc normatiu bàsic del règim jurídic mercantil de l'empresari i

les seves connexions amb aspectes laborals.

Genèriques
* Capacitat d'anàlisi i síntesi.
* Capacitat d'organització i planificació.
* Capacitat de resolució de problemes aplicant els coneixements a la pràctica.
* Coneixements jurídics bàsics.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Concepte de Dret Mercantil

2. L' empresari i el seu estatut jurídic

3. Classes d' empresari.L' empresari social. Especial referència a les societats capitalistes.

4. La societat anònima: organització i funcionament

5. La societat de responsabilitat limitada: organització i funcionament

6. Altres formes societàries

Metodologia docent

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Aquesta és una assignatura “Campus Extens 50”, cosa que significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat, i d’una altra, que el professor posa a disposició de l'alumne un espai virtual en el qual es
desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor.

A les assignatures que no tenen desdoblaments a les classes M (la majoria en aquest grau) les classes G i M
són intercanviables segons el criteri del professorat.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals
continguts de l'assignatura; també podran desenvolupar-s’hi
activitats teoricopràctiques que siguin adequades al nombre
d'alumnes de la classe.

18

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques
orientades a la comprensió dels continguts de l'assignatura i a
l'adquisició de les competències assumides per aquesta.

9

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen final de les parts que no hagin estat eliminades en
l'examenparcial.

Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de
l'assignatura
i la capacitat d'interrelacionar-los. En aquest examen escrit
l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant des d'un
punt
de vista teòric (estant compresos els continguts en totes les
anotacions i materials llocs a la disposició de l'alumne) com
a pràctic. Aquest examen podrà consistir en un examen de
preguntes a desenvolupar i/o en un examen tipus test.

4

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Examen parcial eliminatori aproximandament de la primera
meitat del semestre.

Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de
l'assignatura
i la capacitat d'interrelacionar-los. En aquest examen escrit
l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant des d'un
punt
de vista teòric (estant compresos els continguts en totes les
anotacions i materials llocs a la disposició de l'alumne) com
a pràctic. Aquest examen podrà consistir en un examen de
preguntes a desenvolupar i/o en un examen tipus test.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Proves en Campus extens Al llarg de l'assignatura s'elaboraran un mínim d'unaprovaque es
plantejaràpelprofessori hauran de resoldre's pels alumnes lliurant les
solucions per mitjà de campus extens. Laprovahauràde lliurar-se
necessàriament dins del termini que indiqui el professor. El temps
disponible per resoldre-les serà conforme amb el tipus de prova.

20

Estudi i treball
autònom individual

Treball personal Estudi, lectura i preparació de les classes. 80

Estudi i treball
autònom en grup

Treball en grup Participació en forums de l'assignatura, participació en classe en la resolució
de les preguntes formulades pel professor ...

17

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament greu i
totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible al professor perquè aquest valori la viabilitat
de mesures alternatives.

En totes les activitats del curs, no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més del fet que hi hagi conformitat amb les regles de la sintaxi i
l'ortografia. Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que
en alguna activitat hi hagi un criteri especial d’avaluació de l’exposició.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de l'assignatura; també podran

desenvolupar-s’hi activitats teoricopràctiques que siguin adequades al nombre d'alumnes de la classe.
Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant

a les classes, tant teòriques com pràctiques, i, si escau, als fòrums de l’assignatura a Campus Extens.

Percentatge de la qualificació final: 5%
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Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a la comprensió dels continguts de

l'assignatura i a l'adquisició de les competències assumides per aquesta.
Criteris d'avaluació Tal com s'explica a l'apartat “classes teòriques”, la valoració de la participació a classes teòriques i classes

pràctiques es fa de forma conjunta

Percentatge de la qualificació final: 0%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Examen final de les parts que no hagin estat eliminades en l'examenparcial. Es valorarà la correcta

comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la capacitat d'interrelacionar-los. En aquest examen
escrit l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant des d'un punt de vista teòric (estant compresos els
continguts en totes les anotacions i materials llocs a la disposició de l'alumne) com a pràctic. Aquest examen
podrà consistir en un examen de preguntes a desenvolupar i/o en un examen tipus test.

Criteris d'avaluació L'estudiant s'examinarà de la part que no hagi estat eliminada en l'examen parcial.L’estudiant que no hagi
superat l'examenparcialtendrà, a l'examen final de juny així com a l'extraordinari de setembre, la possibilitat
de examinar-se de la matèria no eliminada.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Examen parcial eliminatori aproximandament de la primera meitat del semestre. Es valorarà la correcta

comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la capacitat d'interrelacionar-los. En aquest examen
escrit l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant des d'un punt de vista teòric (estant compresos els
continguts en totes les anotacions i materials llocs a la disposició de l'alumne) com a pràctic. Aquest examen
podrà consistir en un examen de preguntes a desenvolupar i/o en un examen tipus test.

Criteris d'avaluació Examen de la matèria explicada aproximadamenta la primera meitat del semestre. Recuperable a l' examen final.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Proves en Campus extens

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (no recuperable)
Descripció Al llarg de l'assignatura s'elaboraran un mínim d'unaprovaque es plantejaràpelprofessori hauran de resoldre's

pels alumnes lliurant les solucions per mitjà de campus extens. Laprovahauràde lliurar-se necessàriament
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dins del termini que indiqui el professor. El temps disponible per resoldre-les serà conforme amb el tipus de
prova.

Criteris d'avaluació Al llarg de l'assignatura s'elaboraràun mínim de d'una provaque es plantejaràpelprofessori hauràde resoldre's
pels alumnes lliurant les solucions per mitjà de Campus Extens. Laprovahauràde lliurar-se necessàriament dins
del termini que indiqui cada professor. El temps disponible per resoldre-les serà conforme amb el tipus de prova.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'alumne ha d'utilitzar com a material principal de les classes un manual de dret mercantil en versió
degudament actualitzada;

L'alumne ha d'utilitzar per a l'estudi de l'assignatura una edició actualitzada de textos legals mercantils (Codi
de comerç i legislació complementària) i les anotacions i/o materials de classe que estaran a la seva disposició
a la pàgina web en la plataforma de Campus Extens (el contingut íntegre d'aquestes anotacions i materials
és exigible de cara l'examen).

Bibliografia bàsica

Edició actualitzada de textes legals mercantils (Codi de comerç y legislació complementària)
"Introducción al Derecho mercantil" Coordinat per Guillermo Alcover Garau, Editorial Dilex.
"Introducción al Derecho de sociedades" Coordinat per José Luis Mateo Hernández, Editorial Dilex. 2011.
"Apuntes de Derecho de Sociedades", Autors: J. Flaquer i A, Martínez, Edicions UIB, Colecció Materials
didàctics.

Altres recursos

Lloc web de l’assignatura en Campus Extens


