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Guia docent
220580 - 220580 - Dret d'Empresa

Última modificació: 22/04/2022
Unitat responsable: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ (Pla 2012). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: FRANCISCO DE ASIS LEON VINTRO

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
1. Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis amb l'objectiu de prendre decisions a partir
d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació
dels seus coneixements i judicis.

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docent es divideix en tres parts:
Sessions presencials d'exposició dels continguts.
Sessions presencials de treball pràctic.
Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis i activitats.
En les sessions d'exposició dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
En les sessions de treball pràctic a l'aula, el professorat guiarà l'estudiantat en l'aplicació dels conceptes teòrics per a la resolució de
diverses situacions, fonamentant en tot moment el raonament crític. Es proposaran exercicis que l'estudiantat resolgui a l'aula i fora
de l'aula, per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bàsiques necessàries per a la resolució de problemes.
L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar el material proporcionat pel professorat i el resultat de les sessions de treball-
problemes per tal d'assimilar i fixar els conceptes. El professorat proporcionarà un pla d'estudi i de seguiment d'activitats (ATENEA).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introducció de l'alumne al món del dret, tenint en compte que aquesta serà una de les poques assignatures, per no dir l'única, que té
continguts jurídics. Es pretén que l'alumne tingui una presa de contacte amb les branques del Dret que poden ser importants en el
món de la empresa, no amb l'ànim de que pugui resoldre els possibles conflictes que hi sorgeixen, sino amb l'ànim de que sàpiga
identificar-los i decidir el tipus d'assessoria legal que necessita.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 16,0 21.33

Hores aprenentatge autònom 48,0 64.00

Hores grup mitjà 3,0 4.00

Hores grup gran 8,0 10.67
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Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

Mòdul 1: L'ORDENAMENT JURÍDIC I LA SEVA RELACIÓ AMB LA EMPRESA.

Descripció:
-Introducció: les diferents branques del Dret.
-La Llei Orgànica del Poder Judicial. Esquema de l'organització judicial espanyola.
-Dret processal. El procès monitori.

Activitats vinculades:
Pràctica: redacció d'una papereta de procès monitori a partir d'un supòsit de fet determinat.

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 9h

Mòdul 2: DRET MERCANTIL

Descripció:
- Introducció: diferència persona física / persona jurídica.
- Diferents tipus de persones jurídiques.
- La Societat de Responsabilitat limitada.
- Obligacions societàries.
- Concursos.
- La responsabilitats dels administradors.
- La teoria del "levantamiento del velo".
- La responsabilitat de les persones jurídiques.

Activitats vinculades:
Pràctica: procès de constitució d'una societat limitada. Anàlisi jurisprudencial de la responsabilitat dels adminsitradors.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 5h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 10h
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Mòdul 3: DRET LABORAL

Descripció:
- L'Estatut dels treballadors.
- Contractes laborals vs. Contractes mercantils. El R.E.T.A.
- Tipus de contractes laborals.
- Negociació col·lectiva. Els convenis col·lectius.
- Nòmines i Seguretat Social.
- Conceptes: TGSS, INEM, FOGASA,...
- Formes de finalització de la relació laboral.
- Relació laboral i dret d'estrangeria.
- Prevenció de Riscos laborals.

Activitats vinculades:
Pràctica: Anàlisi de jurisprudència relativa a la existència o no de relació laboral. Càlculs variats de nòmines, acomiadaments...

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 5h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 10h

Mòdul 4: DRET TRIBUTARI

Descripció:
- Obligacions censals.
- Obligacions fiscals d'un empresari individual persona física.
- Obligacions fiscals d'un empresari persona jurídica.

Activitats vinculades:
Pràctica: Confecció calendari fiscal d'una empresa. Pràctica de liquidació de diferents impostos.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 5h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 10h

Mòdul 5: DRET CIVIL

Descripció:
- Obligacions i contractes.
- Responsabilitat contractual i extracontractual.
- La prova en el compliment de les obligacions.
- Diferents tipus de contractes en el món de la empresa.

Activitats vinculades:
Pràctica: anàlisi jurisprudencial de temes relacionats amb el compliment d'obligacions. Redacció de diferents tipus de contractes.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 9h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final del curs depèn dels següents actes avaluatius:

- Assistència pes: 30%
- Exercicis pes: 30%
- Exàmens (3) pes: 40%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els exàmens seran individuals, i els exercicis podran ser en grup o individuals.


