Guia Docent
44560 Règim societari dels operadors econòmics

FITXA IDENTIFICATIVA
Dades de l'Assignatura
Codi
44560
Nom
Règim societari dels operadors econòmics
Cicle
Màster
Crèdits ECTS
3.0
Curs acadèmic
2021 - 2022
Titulació/titulacions
Titulació
2217 - M.U. en Dret, empresa i justícia
17-V.2
Matèries
Titulació
2217 - M.U. en Dret, empresa i justícia
17-V.2
Coordinació
Nom
BATALLER GRAU, JUAN
BOQUERA MATARREDONA, JOSEFINA

Centre
Facultat de Dret

Matèria
13 - Règim societari dels operadors
econòmics

Curs Període
1
Primer
quadrimestre

Caràcter
Obligatòria

Departament
70 - Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'
70 - Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'

RESUM
Aquesta assignatura pretén analitzar i comprendre el funcionament dels diferents tipus de societats
espanyoles. Identificar el tipus social més adequat en cada cas, donades les necessitats dels socis que
integraran la societat i l'activitat econòmica a desenvolupar.
El dret de societats està en constant evolució i es pretén que l'estudiant estiga capacitat per a interpretar
i, si escau, aplicar les diferents normes que regulen les societats mercantils.
Així mateix, es pretén que l'estudiant adquirisca els coneixements suficients per a detectar i resoldre els
problemes de funcionament dels òrgans socials i per a assessorar als socis en la defensa dels seus
drets societaris i als creditors socials en els seus interessos.
Es vol aconseguir que l'estudiant siga capaç de dissenyar estratègies de protecció dels drets societaris i
de tutela els creditors socials en els seus interessos, així com codis de conducta adequats a l'entorn de
les societat, destinat a prevenir conflictes.
Finalment i atès que s'ha avançat molt en aquest camp es pretén que l'estudiant conega l'aplicació dels
mitjans electrònics a la constitució de la societat i l'exercici dels drets d'assistència, representació i vot.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Preferentment, coneixements jurídics derivats d´haver cursat una llicenciatura, grau o estudis en Dret o
Ciències Jurídiques, d´acord amb el precisat en el verifica del Màster.

COMPETÈNCIES
2217 - M.U. en Dret, empresa i justícia 17-V.2
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Saber aplicar els coneixements adquirits durant el curs, a través de la resolució de problemes
puntuals i multidisciplinaris des de l'òptica de l'activitat comercial nacional i internacional i la seguretat
jurídica.
- Identificar, analitzar i interpretar els problemes jurídics complexos d'acord amb criteris jurídics i
deontològics, amb el degut respecte a valors democràtics i a principis fonamentals, sense que tinga
cabuda la discriminació per raó de sexe, creença o lloc de procedència.
- Conéixer i aplicar les tècniques de comunicació i expressió oral i corporal en els debats i discussions
plantejades respecte de problemes jurídics actuals, participant de forma activa en la resolució dels
mateixos.
- Capacitat de treball en equips multidisciplinaris per a la resolució de casos i situacions jurídiques
complexes nacionals i internacionals.
- Capacitat d'implementació pràctica dels coneixements apresos en els debats i discussions, així com
ser capaços de dirigir-los i identificar i analitzar les conclusions més rellevants.
- Identificar i valorar els problemes jurídics d'interés en una societat globalitzada en l'àmbit de l'activitat
empresarial que requerixen d'una aprofundiment en la investigació jurídica per a ser afrontats de
forma plural.
- Utilitzar els coneixements avançats adquirits aplicables a la realitat empresarial de forma solvent, tant
de forma individual com en equip, des d'una perspectiva pluridisciplinari.
- Saber identificar els possibles conflictes d'interés en el si de les empreses i operadors econòmics en
les seues relacions amb altres agents i, especialment, amb els consumidors, per a conéixer i
desenrotllar tècniques i mecanismes de tutela i protecció dels drets i interessos de les parts de la
relació jurídica.
- Aplicar els coneixements i tècniques adquirits a entorns i situacions interdisciplinàries complexes per
a anticipar-se als problemes, valorant la creativitat i solvència de les propostes.
- Saber treballar el lideratge en equips específics i interdisciplinaris.
- Adquirir i/o millorar la capacitat i habilitat de coordinació, així com desenrotllar destreses
interpersonals que faciliten el treball en grup.
- Saber precisar, comparar i contrastar per mitjà de raonaments lògics arguments proporcionats per
altres, bé en debats, ben quan es treballe en grup, sobre la base del respecte mutu.
44560 Règim societari dels operadors econòmics

2

Guia Docent
44560 Règim societari dels operadors econòmics

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
La pràctica d'aquest mòdul permet que l'alumnat adquireixi els coneixements i tècniques necessàries
per saber assessorar als socis en la defensa dels seus drets societaris i als creditors socials en els seus
interessos a causa del coneixement de les diferents societats i de la seva regulació.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Evolució històrica del Dret de societats.
1.1. Els tipus de societats existents en l'ordenament jurídic espanyol.
1.2. Especial referència a les societats unipersonals i a la societat nova empresa.

2. El Dret de societats de la Unió Europea.
2.1. Impacto de la Unió Europea en el Dret societari.
2.2. Evolució del dret de societats en la Unió Europea.
2.3. Formes societàreis europees.

3. Tipus socials i les tendències actuals en l'elecció del tipus social
3.1. El perquè de la situació actual i cap on va el dret de societats.
3.2. Repàs de les societats personalistes.

4. L´empresa familiar
4.1. Funcionament i protocols familiars.
4.2. La successió en les societats familiars.

5. Societats de capital
5.1. Societat de responsabilitat limitada, societats anònimes i societats comanditarias per accions.
5.2. Problemes actuals de les societats capitalistes.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Seminaris
Pràctiques en aula
TOTAL

Hores
19,50
6,00
4,50
30,00

% Presencial
100
100
100

METODOLOGIA DOCENT
- Classe magistral
-Preparació i asistencia a seminaris especiatlizats, tallers complementaris i activitats similars
-Realització i exposició de treballs individual i/o col.lectius segons la naturalesa del treball a
desenvolupar
- Realització de tutories individual i col.lectives presencials

AVALUACIÓ
1. Avaluació de la participació en classe dels alumnes, concretament als debats i questions que es
susciten, aíxi com en la realització de les activitats planificades, valorant-se nombre i qualitat de les
participacions. 25.0%
2. Avaluació de la tutoria en la qual es valora el grau de preparació de l'alumne de les activitats
posteriors sobre les quals versa la tutoria i l'assimilació dels coneixements adquirits. 30.0%
3. Avaluació de l'exposició que ha de realitzar cada estudiants en les sessions presencials. 45.0%

REFERÈNCIES
Bàsiques
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- La última edición de uno de los siguientes manuales:
BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil (Edición revisada por Fernando Martínez Sanz),
Ed. Tecnos.
EMBID IRUJO, J.M. Y OTROS, Derecho de sociedades de capital , Ed. Marcial Pons.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coord.), Derecho Mercantil, Ed. Ariel.
SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, Ed., MacGraw Hill.
MENENDEZ, A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Thomson-Civitas.
VICENT CHULIA, F., Introducción al Derecho Mercantil, Ed. Tirant lo Blanch.
Los siguientes comentarios sobre Derecho de sociedades:
AA. VV. Comentario de la Ley de Sociedades de Capital (Tomos I y II), Ed Civitas.
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., Derecho de sociedades, Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, vol. I. y
II.
Otros comentarios sobre la LSA y LSRL (derogadas)
Es imprescindible la utilización de los textos legales: Código de comercio, RRM, LSC, etc. Se
recomienda la última edición de alguno de los siguientes Códigos:
OLAVARRÍA, J., VICIANO, J. MARIMÓN, R., Código de Comercio y legislación complementaria,
Valencia, Ed. Tirant lo blanch.
GARCÍA LUENGO, RAMÓN B. (DIR.), Código de Comercio y otras normas mercantiles, Ed.
Thomson-Aranzadi
APARICIO GONZÁLEZ, M.ª LUISA, Código de Comercio y leyes complementarias, Ed. ThomsonCivitas.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (DIR.), Legislación Mercantil, Ed. Ariel.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
La present assignatura s'imparteix durant el segon semestre del curs acadèmic 2021-22. La CCA de el
Màster procedirà a adoptar, si escau, i atenent a l'evolució de l'actual pandèmia de COVID-19 i a les
indicacions de les autoritats acadèmiques i sanitàries, les mesures que consideri oportunes per
assegurar el normal desenvolupament de l'assignatura durant els mesos de gener a març de 2022 en
què es desenvoluparà la fase presencial del Màster. Mesures que es comunicaran de forma pública i
immediata a tots els alumnes de l'assignatura i que buscaran, en tot moment, combinar la permanència
de l'activitat docent amb la preservació de la salut de docents i alumnes.
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