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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20438 - Dret Concursal / 1
Titulació Grau de Dret - Quart curs

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Cinquè curs
Crèdits 6
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 / Edifici

Joan Pere Capllonch Cerdà

(Responsable)
jp.capllonch@uib.es

10:00 11:00 Dimecres 13/02/2019 29/05/2019 Concertar
cita previa

Contextualització

Aquesta assignatura tracta l'ordenament jurídic concursal, una regulació específica dins l'àmbit del dret
mercantil (com ja es va veure a l'assignatura de segon Introducció al Dret Mercantil). No obstant això, el fet
de que el concursat pugui ser una persona física o jurídica "no comerciant" i que tota la regulació concursal
s'unifiqui, des del 2003, en una sola llei fa que més recentment es digui que es tracta d'una rama autònoma del
Dret Privat. En qualsevol cas, la gran majoria de concursats són persones físiques o jurídiques empresaris i hi
ha, per tant, multitud d'aspectes interrelacionats amb el dret de societats (dret també ja analitzat a l'assignatura
de segon Dret de Societats).

El Dret Concursal regula, bàsicament, les condicions en les quals cal que el deudor insolvent sigui declarat
en concurs, els efectes que la declaració suposa sobre la persona i el patrimoni del deudor (aquí té especial
importància tenir en compte allò après a l'assignatura de Contractació Mercantil i Títols Valor), la formació
de les masses activa i passiva i les solucions del procès concursal (conveni o liquidació) dirigides, en tot cas,
a aconseguir la millor satisfacció possible dels interessos dels creditors del deudor comú.

Requisits

Essencials
És prerequisit d'aquesta assignatura haver superat Introducció al Dret Empresarial (20408), assignatura
impartida el primer semestre del segon curs.

http://www.uib.cat/personal/ABjI1ODMxOA
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Recomanables
Es recomanable haver cursat Dret de Societats i Contractació Mercantil i títols valor.

Competències

Específiques
* C. 8 (Comunicació): 1. Comunicació en interès de part ("fer d'advocats") mitjançant exercicis pràctics amb

enfrontament de posicions. 2. Redacció d'alguns escrits jurídics bàsics: p. ex. una demanda. .
* Critica (Ser capaç i tenir l'actitud de contrastar qualsevol text o informació jurídica amb valors superiors

i ser capaç d'analitzar les conseqüències polítiques, socials o econòmiques d'una decisió jurídica). .

Genèriques
* C. 7 (Aplicació del Dret): 1. "Selecció i obtenció de fets" mitjançant activitats que exigeixin als estudiants

saber preguntar, demanar pels fets i plantejar-se com i qui els ha de provar. 2. "Procediment" mitjançant
activitats que requereixen que l'estudiant decideixi quina acció i/o procediment cal emprar per defensar una
determinada pretensió. 3. "Prospectiva". Els estudiants s'han de plantejar problemes de riscos i estratègia
cautelar. .

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
I. FUNCIÓ I FINALITAT DELS PROCEDIMENTS CONCURSALS

II. PRESSUPOSTS DEL CONCURS

III. DECLARACIÓ DEL CONCURS I EFECTES

IV. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL

V. FASE COMUNA DEL CONCURS

VI. SOLUCIONS AL CONCURS

VII. QUALIFICACIÓ, CONCLUSIÓ I REAPERTURA

Metodologia docent

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

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor.

Volum de treball
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.

Activitats de treball presencial (1,32 crèdits, 33 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

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.

15

Classes pràctiques Grup gran (G) 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.

15

Avaluació EXAMEN FINAL Grup gran (G) L'EXAMEN FINAL ABASTA TOTA LA MATÈRIA DEL
CURS I ES CONSIDERA PROVA DE VALIDACIÓ: SI
NO S'APROVA L'EXAMEN NO ES POT APROVAR
L'ASSIGNATURA.

3

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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,68 crèdits, 117 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

PRIMER TREBALL DURANT EL SEMESTRE L'ALUMNE HAURÀ DE FER
(INDIVIDUALMENT O EN GRUP) UN TREBALL O PROJECTE
QUE ENTREGARÀ PER CAMPUS EXTENS I DESPRÉS HAURÀ
D'EXPLICAR O DEFENSAR ORALMENT A CLASSE. LES DATES
ESTARAN INDICADES AL CRONOGRAMA DE L'ASSIGNATURA.

55

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

SEGON TREBALL A LA DATA FIXADA AL CRONOGRAMA L'ALUMNE HAURÀ
D'ENTREGAR PER CAMPUS EXTENS I DEFENSAR ORALMENT A
CLASSE UN SEGON TREBALL.

62
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Riscs específics i mesures de protecció
NO HI HA RISCOS ESPECÍFICS NI CALEN MESURES 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 el 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.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

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 als fòrums de l’assignatura a Campus Extens.

Percentatge de la qualificació final: 10%

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 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 als fòrums de l’assignatura a Campus Extens.

Percentatge de la qualificació final: 0%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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EXAMEN FINAL

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció L'EXAMEN FINAL ABASTA TOTA LA MATÈRIA DEL CURS I ES CONSIDERA PROVA DE

VALIDACIÓ: SI NO S'APROVA L'EXAMEN NO ES POT APROVAR L'ASSIGNATURA.
Criteris d'avaluació Es tendrà en compte la capcitat de raonar i l'assimilació dels conceptes teòrics i pràctics de l'assignatura així

com també la capacitat de relacionar-los.

Aquest examen serveix com a prova de validació (art. 19.5 del Reglament acadèmic). Amb independència del
resultat matemàtic que resulti d'aplicar els pesos dels diferents elements d'avaluació del curs, no es donarà per
superada l'assignatura si l'alumne no supera l'examen final.

Percentatge de la qualificació final: 40%

PRIMER TREBALL

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció DURANT EL SEMESTRE L'ALUMNE HAURÀ DE FER (INDIVIDUALMENT O EN GRUP)

UN TREBALL O PROJECTE QUE ENTREGARÀ PER CAMPUS EXTENS I DESPRÉS HAURÀ
D'EXPLICAR O DEFENSAR ORALMENT A CLASSE. LES DATES ESTARAN INDICADES AL
CRONOGRAMA DE L'ASSIGNATURA.

Criteris d'avaluació L'exercici no és recuperable ni al període d'avaluació complementària ni a l'extraordinari; per tant, romandrà
amb la qualificació i el pes obtinguts en el moment de la seva realització.

Percentatge de la qualificació final: 25%

SEGON TREBALL

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció A LA DATA FIXADA AL CRONOGRAMA L'ALUMNE HAURÀ D'ENTREGAR PER CAMPUS

EXTENS I DEFENSAR ORALMENT A CLASSE UN SEGON TREBALL.
Criteris d'avaluació L'exercici no és recuperable ni al període d'avaluació complementària ni a l'extraordinari; per tant, romandrà

amb la qualificació i el pes obtinguts en el moment de la seva realització.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Materials de la pàgina de l'assignatura a campus extens.


