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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20413 - Dret de Societats
Crèdits 1.32 presencials (33 hores) 4.68 no presencials (117 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 2, 2S, GDRE(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

José Luís Gómez Díez

jl.gomez@uib.es
10:00h 13:00h Dilluns 13/02/2012 04/06/2012 Seminario

Apol.lònia Martínez Nadal

apollonia.martinez@uib.es
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Dret Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura forma part del mòdul troncal del grau. Per això, per una part, té com a finalitat aportar
als alumnes coneixements bàsics en la matèria a fi que siguin capaços de comprendre els principis, les
institucions i les normes fonamentals que configuren el Dret de societats. En concret, seran objecte d'estudi
les societats mercantils, en les seves dues gran categories: societats personalistes i capitalistes. I dins aquesta
darrera categoria, el nucli de l'assignatura estarà centrat en l'anàlisi de les dues formes socials més utilitzades
en el tràfic mercantil a la pràctica: societat anònima i societat de responsabilitat limitada. Aquestes dues
formes socials seran objecte d'estudi en les distintes matèries, que van des de la seva constitució fins a la
seva extinció, passant per altres qüestions, com la seva estructura i el funcionament, els comptes anuals, les
modificacions estructurals, etc. Finalment, es farà referència també a altres formes de societats (cooperatives,
mútues, etc.).
Per altra part, l'assignatura Dret de Societats també pretén dotar 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 Notariat dictades en matèria de societats mercantils. També
s'abordarà l'anàlisi del text negocial típic del Dret de societats, que ens duu a l'escriptura de constitució de
societats, amb el seu doble vessant, contractual i institucional (estatuts societaris).
Aquesta assignatura està molt relacionada amb l'assignatura Introducció al Dret Empresarial, de tercer
semestre del grau: de fet, bona part dels conceptes impartits a Introducció al Dret Empresarial són necessaris
per cursar Dret de Societats. Per aquest motiu, és convenient que l'alumne de Dret de Societats hagi superat
amb èxit la primera assignatura. D'altra banda, juntament amb l'assignatura Contractació i Títols Valors,
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i altres optatives com per exemple Dret Concursal, Dret de la Competència i Propietat Industrial o Dret
Bancari i Borsari, forma part del contingut tradicional del Dret Mercantil i pertany al mateix bloc formatiu.
El coneixement d'aquesta assignatura es considera de gran importància per al jurista en formació, 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

Essencials

Haver cursat Introducció al Dret Empresarial

Competències

Específiques

1. [2] Coneixements jurídics bàsics.
2. [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics. En aquesta assignatura es posarà l'èmfasi en les resolucions

de la DGRN en matèria de Dret de Societats i en els títols constitutius de societats.
3. [7] Aplicació del Dret; resoldre problemes pràctics en la matèria de l'assignatura.
4. [8] Comunicació; en aquesta asignatura s'iniciarà la formació de l'estudiant en la redacció de escrits

jurídics bàsics com els Estatuts d'una societat..

Continguts

Continguts temàtics
1. L'organització de l'empresari com persona jurídica

2. Teoria general de societats

3. Societats personalistes

4. Societats capitalistes

5. Altres tipus societaris

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens 50', el que significa, d'una banda, que té una menor presencialitat
i, d'un altra, que el professor posa a disposició de l'alumne un espai virtual al qual es desenvoluparan
activitats, haurà materials d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament amb el professor.
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

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.

Es pretén que l'alumne comprengui i assimili els principis fonamentals
informants del dret de societats, nucli de l'assignatura, i la seva
regulació jurídica en el dret espanyol. Es pretén que l'alumne sigui capaç
d'interpretar i aplicar les distintes institucions jurídico-mercantils incloses
a l'assignatura de forma reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant-les cas
de ser necesari.
L'alumne tendrà a la seva disposició a la pàgina web de la assignatura de la
plataforma Campus Extens els apunts dels distints temes del programa i/o,
si escau, altres materials per al seu estudi. Aquesta circumstància permetrà
seguir una metodologia distinta de la tradicional classe magistral, en la
mesura que l'alumne, en funció del calendari que marqui el professor,
haurà d'haver estudiat amb anterioritat aquests apunts i materials, els quals
entraran íntegrament de cara a l'examen. Per aixó, les classes es dedicaran
a incidir per part del professor en els aspectes essencials o en les qüestions
més complexes o confuses de cada tema.

Com s'estableix en l'apartat corresponent, es tendrà en compte, de forma
conjunta, la participació de l'alumne a las classes tant teòriques com
pràctiques a efectes d'avaluació.

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.

Es pretén que l'alumne demostri la comprensió i l'assimilació de les
nocions bàsiques de l'assignatura a través de la seva aplicació en
distints exercicis (p.ex., casos pràctics, qüestionaris, qüestions plantejades
oralment durant les classes, comentari de sentències o resolucions, anàlisi
de notícies d'actualitat, etc.). Es pretén que l'alumne demostri la seva
capacitat d'interpretar i aplicar l'esmentades nocions de forma reflexiva,
raonada i crítica, interrelacionant-les en cas de ser necesari, i amb un
enfocament eminentement pràctic. En la impartició d'aquests crèdits
pràctics es pretén que siguin els alumnes els que tenguin el paper
principal, amb la seva intervenció i participació activa a les classes, sota
la coordinació del professor.
Es pretén que el contingut dels crèdits pràctics abarqui els aspectes
fonamentals de l'assignatura, aquells susceptibles d'un enfocament
eminentement pràctic, així com aquells que es derivin de l'actualitat
jurídica o econòmica relacionada amb la assignatura.

Com s'estableix en l'apartat corresponent, es tendrà en compte, de forma
conjunta, la participació de l'alumne a las classes tant teòriques com
pràctiques a efectes d'avaluació.

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'examen final abasta tota la matèria del curs, sense excloure aquella que
hagi estat objecte de l'examen parcial.

Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura
i la capacitat d' interrelacionar-los. En aquest examen l'alumne haurà
d'aplicar els conceptes explicats tant des d'un punt de vista teòric (està
inclòs el contingut de tots els apunts i materials a disposició de l'alumne
a la plataforma de Campus Extens) com pràctic. Aiximateix, els alumnes
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

que ho sol·licitin expressament podran realitzar un examen oral amb les
mateixes característiques.

L' únic material permès per a la realització de l'examen serà el programa
juntament amb el material imprescindible (paper d'examen de la universitat
i instruments d'escriptura) i aquell altre material que expressament autoritzi
el professorat. Queda prohibit qualsevol altre material, en particular,
telèfons mòbils, aparells electrònics, etc.

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Durant el periode de classes es realitzarà un examen parcial que
comprendrà la matèria determinada pel professor responsable. Aquest
examen parcial no allibera matèria però sí que es té en compte com a
element d'avaluació que determina part de la nota final.

Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura
i la capacitat d' interrelacionar-los i aplicar-los tant des d'un punt de vista
teòric (està inclòs el contingut de tots els apunts i materials a disposició de
l'alumne a la plataforma de Campus Extens) com pràctic.

L' únic material permès per a la realització de l'examen serà el programa
juntament amb el material imprescindible (paper d'examen de la universitat
i instruments d'escriptura) i aquell altre material que expressament autoritzi
el professorat. Queda prohibit qualsevol altre material, en particular,
telèfons mòbils, aparells electrònics, etc.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Exercicis Durant el periode de classes, l'alumne haurà de resoldre i entregar un o varis exercicis
en els que haurà d'explicar i/o aplicar els conceptes exposats tant des d'un punt de vista
teòric com a pràctic. El plantejament, la resolució i l'entrega d'aquests exercicis es podrà
realitzar a través de la plataforma de Campus Extens i dins dels terminis fixats pel
professorat.

Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la capacitat
de interrelacionar-los.

Com s'especifica a l'apartat corresponent, els resultat obtinguts en la resolució d'aquests
exercicis són tenguts en compte per a l'avaluació de l'assignatura, constituint la seva
entrega una activitat no recuperable.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi Estudi, lectura i preparació de les classes tant teòriques com pràctiques.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 33 1.32 22

Total 150 6 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Classes teòriques Classes teòriques 18 0.72 12

Classes pràctiques Classes pràctiques 10 0.4 6.67

Avaluació Examen final 3 0.12 2

Avaluació Examen parcial 2 0.08 1.33

Activitats de treball no presencial 117 4.68 78
Estudi i treball autònom individual Exercicis 60 2.4 40

Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi 57 2.28 38

Total 150 6 100

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.

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.

Es pretén que l'alumne comprengui i assimili els principis fonamentals informants del dret de societats,

nucli de l'assignatura, i la seva regulació jurídica en el dret espanyol. Es pretén que l'alumne sigui capaç

d'interpretar i aplicar les distintes institucions jurídico-mercantils incloses a l'assignatura de forma

reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant-les cas de ser necesari. L'alumne tendrà a la seva disposició

a la pàgina web de la assignatura de la plataforma Campus Extens els apunts dels distints temes del

programa i/o, si escau, altres materials per al seu estudi. Aquesta circumstància permetrà seguir una

metodologia distinta de la tradicional classe magistral, en la mesura que l'alumne, en funció del calendari

que marqui el professor, haurà d'haver estudiat amb anterioritat aquests apunts i materials, els quals

entraran íntegrament de cara a l'examen. Per aixó, les classes es dedicaran a incidir per part del professor

en els aspectes essencials o en les qüestions més complexes o confuses de cada tema. Com s'estableix en
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l'apartat corresponent, es tendrà en compte, de forma conjunta, la participació de l'alumne a las classes tant

teòriques com pràctiques a efectes d'avaluació.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i especialment la 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: 10% per l'itinerari A

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. Es pretén que l'alumne demostri la

comprensió i l'assimilació de les nocions bàsiques de l'assignatura a través de la seva aplicació en distints

exercicis (p.ex., casos pràctics, qüestionaris, qüestions plantejades oralment durant les classes, comentari

de sentències o resolucions, anàlisi de notícies d'actualitat, etc.). Es pretén que l'alumne demostri la seva

capacitat d'interpretar i aplicar l'esmentades nocions de forma reflexiva, raonada i crítica, interrelacionant-

les en cas de ser necesari, i amb un enfocament eminentement pràctic. En la impartició d'aquests crèdits

pràctics es pretén que siguin els alumnes els que tenguin el paper principal, amb la seva intervenció

i participació activa a les classes, sota la coordinació del professor. Es pretén que el contingut dels

crèdits pràctics abarqui els aspectes fonamentals de l'assignatura, aquells susceptibles d'un enfocament

eminentement pràctic, així com aquells que es derivin de l'actualitat jurídica o econòmica relacionada

amb la assignatura. Com s'estableix en l'apartat corresponent, es tendrà en compte, de forma conjunta, la

participació de l'alumne a las classes tant teòriques com pràctiques a efectes d'avaluació.

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% per l'itinerari A

Examen final

Modalitat Avaluació

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció L'examen final abasta tota la matèria del curs, sense excloure aquella que hagi estat objecte de l'examen

parcial. Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la capacitat d'

interrelacionar-los. En aquest examen l'alumne haurà d'aplicar els conceptes explicats tant des d'un punt de

vista teòric (està inclòs el contingut de tots els apunts i materials a disposició de l'alumne a la plataforma

de Campus Extens) com pràctic. Aiximateix, els alumnes que ho sol·licitin expressament podran realitzar

un examen oral amb les mateixes característiques. L' únic material permès per a la realització de l'examen

serà el programa juntament amb el material imprescindible (paper d'examen de la universitat i instruments

d'escriptura) i aquell altre material que expressament autoritzi el professorat. Queda prohibit qualsevol altre

material, en particular, telèfons mòbils, aparells electrònics, etc.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de l'examen final se valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i

la capacitat de interrelacionar-los, el coneixement de les principals categories jurídiques del dret de societats

i del seu marc legal d'acord amb el dret espanyol. Tot això tant des del punt de vista teòric com pràctic.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
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Examen parcial

Modalitat Avaluació

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Durant el periode de classes es realitzarà un examen parcial que comprendrà la matèria determinada

pel professor responsable. Aquest examen parcial no allibera matèria però sí que es té en compte com a

element d'avaluació que determina part de la nota final. Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes

bàsics de l'assignatura i la capacitat d' interrelacionar-los i aplicar-los tant des d'un punt de vista teòric (està

inclòs el contingut de tots els apunts i materials a disposició de l'alumne a la plataforma de Campus Extens)

com pràctic. L' únic material permès per a la realització de l'examen serà el programa juntament amb el

material imprescindible (paper d'examen de la universitat i instruments d'escriptura) i aquell altre material

que expressament autoritzi el professorat. Queda prohibit qualsevol altre material, en particular, telèfons

mòbils, aparells electrònics, etc.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació de l'examen parcial se valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de les matèries

de l'assignatura incloses i la capacitat de interrelacionar-les, el coneixement de les principals categories

jurídiques del dret de societats incloses a l'examen i del seu marc legal d'acord amb el dret espanyol. Tot això

tant des del el punt de vista teòric com pràctic.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Exercicis

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Durant el periode de classes, l'alumne haurà de resoldre i entregar un o varis exercicis en els que

haurà d'explicar i/o aplicar els conceptes exposats tant des d'un punt de vista teòric com a pràctic. El

plantejament, la resolució i l'entrega d'aquests exercicis es podrà realitzar a través de la plataforma de

Campus Extens i dins dels terminis fixats pel professorat. Es valorarà la correcta comprensió dels conceptes

bàsics de l'assignatura i la capacitat de interrelacionar-los. Com s'especifica a l'apartat corresponent,

els resultat obtinguts en la resolució d'aquests exercicis són tenguts en compte per a l'avaluació de

l'assignatura, constituint la seva entrega una activitat no recuperable.

Criteris d'avaluació Per a l'avaluació dels exercicis se valorarà la correcta comprensió dels conceptes bàsics de l'assignatura i la

capacitat de interrelacionar-los, i també la seva aplicació des d'una perspectiva práctica per la resolució de

casos reals o simulats.

L'exercici o exercicis no són recuperables ni al període d'avaluació complementària ni a l'extraordinari; per

tant, romandran amb la qualificació i el pes obtinguts en el moment de la seva realització

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'alumne ha d'utilizar per l'estudi de l'assignatura una edició actualitzada de textes legals mercantils (Códi
de comerç i legislació complementària) i els apunts i/o materials de classe que estaran a la seva disposició
a la pàgina web de l'assignatura a la plataforma de Campus Extens (el contingut íntegre d'aquests apunts i
materials és exigible de cara a l'examen) .

Aiximateix l'alumne pot utilitzar com a material complementari de les classes un manual de dret mercantil
en versió degudament actualitzada; d'entre ells, per ajustar-se més al programa, es recomanen els següents:
'Instituciones de Derecho Mercantil', t. I. , del Prof. Fernando Sánchez Calero i "Manual de Derecho
Mercantil", tom I, del Prof. Broseta Pont (actualitzat pel prof. Martínez Sanz). El Servei de Biblioteca i
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Documentació de la UIB en posa a la disposició dels estudiants alguns exemplars. Si l'alumne desitja emprar
el seu propi manual, convé que iniciï el procés d'adquisició amb certa antelació a l'inici de les classes.

Bibliografia bàsica

Edició actualitzada de textes legals mercantils (Códi de comerç i legislació complementària)
Apunts i/o materials de classe que estaran a la seva disposició a la pàgina web de l'assignatura a la plataforma
de Campus Extens

Bibliografia complementària

Manual de Derecho Mercantil, tom I, Manuel Broseta Pont - Fernando Martínez Sanz (darrera edició)
Instituciones de Derecho Mercantil. tom I, Fernando Sánchez Calero (darrera edició)

Altres recursos

Lloc web de l'assignatura en Campus Extens


