
   
 

 

 

DRET EMPRESARIAL 
Laboral 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
Comunitats Digitals 
Curs: Primer 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 4 
Professorat:  LOURDES MONTORO i ANNA Mª VIDAL  
 Idiomes d’ impartició: Català, Castellà, anglès (5% en el grup d’Anna Mª 
Vidal) 
 
1.- Objectius 

 
 
Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

  La capacitat d'identificar, trobar la normativa 
legal aplicable al supòsit, entendre-la, aplicar-
la i saber-la explicar raonadament. 

 Adquisició de coneixement a nivell introductori 
respecte el Dret i les  seves  implicacions en  l´ 
àmbit econòmic  i  en  particular en  les  
relacions econòmiques i  laborals.  

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

 CB4. Que els  estudiants puguin  transmetre 
informació, idees,  problemes  i  solucions al 
púbic  especialitzat  o  no . 
 

 CB5. Que  els  estudiants desenvolupin les  
habilitats  d´ aprenentatge necessàries per  
emprendre estudis posteriors  amb  un  alt  
grau  d´ autonomia.  



   
 

 

2.2.-  Competències 
generals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3- Competències 
transversals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CG1. Ser capaç de  treballar  en equip, 
participant  activament en  les  tasques i  
negociant altres  opinions discrepants fins  
arribar a  posicions  de  consens,  adquirint  
així l´ habilitat per aprendre conjuntament  
amb  els altres  membres de  l´ equip i  crear  
nous  coneixements.  
 

 CG4. Integrar els  valors  de  la  justícia  
social,  la  igualtat en  tre homes  i  dones,  la  
igualtat  d´ oportunitats per  tots i  
especialment  per  les  persones amb  
discapacitat,  de forma que  els  estudis  d´ 
Administració d' Empreses i  Gestió de  la  
innovació contribueixin a  formar   a  ciutadans 
i  ciutadanes per  una  societat  més  justa, 
democràtica i  basada en  la  cultura  del  
diàleg.  

 
 
 

 CT2. Mostrar disposició per  conèixer noves  
cultures, experimentar  noves  metodologies i 
fomentar  l´ intercanvi  internacional. 
 

  CT3. Formular raonaments  crítics i  ben  
argumentats utilitzant la  terminologia  precisa, 
recursos  especialitzats i  documentació  que  
avali aquest   arguments. 
 

  CT4. Mostrar habilitats emprenedores que  
demostrin  lideratge emprenedor i  de  
direcció, que  reforcin la  confiança  personal i  
redueixin la por  al  risc.  
 

 CT7. Desenvolupa les  tasques de  forma  
autònoma amb  correcte capacitat  d´ 
organització  i  temporització del  treball 
acadèmic, aplicant amb  flexibilitat i  creativitat 
els  coneixements  adquirits i  adaptar-los a  
contextualitzacions i  situacions  noves  i  
canviants.  
 

 CT8.  Interpretar  la  normativa  legal i de  l´ 
organització institucional i  gestionar  la   
informació de  l´ àmbit  empresarial.  
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

Metodologia docent que combina diversos instruments:  

   -        Sessions teòriques mitjançant  classes  magistrals de  caràcter         
  expositiu i  participatiu. 

       - Aprenentatge  dirigit i  autònom en  la  resolució d´ exercicis i        
  problemes, treballs  de  casos,  seminaris  i  treball  en  grup. 

L’adequat seguiment del curs per part de l’alumne implica: 

Durant el curs: 

  - Assistència continuada a les diferents sessions 

2.4.- Competències 
especifiques 

 CE.2. Definir la política de l' empresa  en  
entorns internacionals i observar una  
dimensió global i  internacional dels  negocis 
empresarials. 
 

 CE.4. Avaluar y definir lles  polítiques de  
personal d´ una  empresa o  organització 
empresarial,  seleccionant equips  de  treball, 
definit perfils i  planificant les  necessitats  de  
personal.  
 

 CE.5. Analitzar la competència empresarial, 
identificar mercats  i  clients i  establir  les  
estratègies de  màrqueting mitjançant la  
utilització de  tècniques  avançades  i  
innovadores.  
 

 CE.6. Establir  principis de  responsabilitat  
social en  la  gestió s  l´ empresa i  integrar la  
perspectiva  del  gènere en  la  elaboració  de  
projectes i  propostes d´ empreses  
innovadores com  indicador  de  qualitat i  
innovació.  
 

 CE.7. Organitzar les operacions productives 
de l ´ empresa 
 

 CE.12. Generar habilitats estratègiques 
visualitzant l´ entorn  operatiu com  un  
projecte i  establint  pautes a  llarg  termini i 
gran  escala. 



   
 

 

- Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la 
realització d’exercicis, redacció de treballs i estudi personal de 
continguts i procediments 

- Treball amb el docent i amb altres grups d’alumnes a la classe 

- Treball amb el seu grup de recerca i defensa davant de la resta de 
companys i docent.  

Un cop finalitzades les setmanes lectives: 

                 - Estudi personal amb la preparació de l’examen escrit 

        -  Realització de l’examen escrit 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
L’avaluació de l’assignatura es composarà de dues parts: 

Primera part:  

6O% nota crèdit   prova trimestral 

a on restaran avaluades les competències  CB4 ,CB5, CT3, CT8 i CE.7. 

Segona part:  

40% nota crèdit del seguiment trimestral  avaluació acumulativa composta de: 

1.-  realització de casos pràctics i qüestionaris : preparació prèvia correcció fora de 
classe i / o avaluació i correcció en sessió a classe.  

Recerca legal i de terminologia jurídica preparació fora de classe i correcció per part 
del docent.  

Competències  generals  que s’avaluen: CB4, CB5, CG1, CT3, CT4, CT7, CE.4, CE6 i  
CE7 
 

2.- treball en grup de recerca d’ informació  respecte a un tema monogràfic. Treball 
realitzat pels alumnes fora de classe i defensat oralment en sessió de classe. 

 Competències generals que s’avaluen: CB4, CB5, CG1, CG4, CT7, CT8, CE.4, CE6 i  
CE7 

Per tal de que es sumi la nota de les dues parts, la nota de la prova ha de ser 
com a mínim de 5 sobre 10. 

En el període de recuperació: Només es podrà recuperar l’examen 60% de la nota. 

Les  dos  parts  Mercantil  i  Laboral  faran  mitjana  sempre  i  quan  arribin  
cadascuna  d´ elles  a  la nota  mínima  de 5 

 



   
 

 

5.- Continguts 
 

TEMA 1  

 

 

 

 

TEMA 2  

: 

 

 

TEMA 3  

 

 

 

 

 

TEMA 4 

 

 

 

 

 

TEMA 5   

 

 

 

TEMA 6 

PRINCIPIS GENERALS DEL DRET 
1.1 EL DRET LABORAL 
1.2 LES FONTS DEL DRET LABORAL 
1.3 ELS PRINCIPIS D’APLICACIÓ DEL DRET LABORAL 
1.4 EL DRET DEL TREBALL EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL: ESPECIAL 
ANÀLISI DEL TELE TREBALL.(aquesta part s’impartirà en anglès en el grup de 
l’Anna M Vidal) 
 
 

LA RELACIÓ LABORAL I COL·LECTIVA 
2.1  LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
2.2  ELS CONFLICTES COL·LECTIUS 
2.3 LA VAGA 
2.4 EL TANCAMENT DE L ’EMPRESA. 
2.5 ELS REPRESENTANT DELS TREBALLADORS 
 

LA RELACIÓ LABORAL (I) INDIVIDUAL 
3.1 CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.2 ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.3 ELS SUBJECTES DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.4 TREBALLS EXCLOSOS DE LA LEGISLACIÓ LABORAL 
3.5 RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL 
3.6 ASPECTES BÀSICS DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.8 MODIFICACIONS SUBSTÀNCIALS DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.9 SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL 
3.10 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  DE TREBALL 

 
LA RELACIÓ LABORAL (II) INIVIDUAL 
4.1 EL SALARI: CONCEPTES SALARIALS I NO SALARIALS 
4.2 LA NÒMINA. 
4.3 LA QUITANÇA. 
4.4 ELS PODERS DE L’EMPRESARI 
4.5 LA PREVENCIO DE RISCOS LABORALS 
4.6 L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL DRET LABORAL (DRETS 
DELS TREBALLADORS I PODERS DE L’EMPRESARI) 
 

 
LA SEGURETAT SOCIAL: 
5.1 EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL 
5.2 RÈGIMENES DE LA SEGURETAT SOCIAL 
5.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL 
5.4 OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI AMB LA SEGURETAT SOCIAL 
5.6 PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIALÇ 
5.7 PRESTACIONS PER DESOCUPACIO 
 
CONTROL I APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL 
6.1 L’ADMINISTRACIÓ LABORAL 
6.2 INSPECCIÓ I SANCIONS EN MATÈRIA DE DRET DEL TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES. PROCEDIMENTS I  



   
 

 

RÈGIM DE RECURSOS I RECLAMACIONS 
6.2 LA JURISDICIÓ LABORAL PRINCIPIS BÀSICS DEL PROCEDIMENT 
LABORAL 
6.4 LA CONCILIACIÓ PRÈVIA. 
6.5 DIFERENTS TIPUS DE PROCEDIMENTS. 

 

 

6.- Recursos didàctics 



   
 

 

6.1.- MANUALS: 
 
Curso Básico del derecho del trabajo(para titulaciones no jurídicas). 
Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. Mínim edició 2014 
 
Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. Director 
Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. Mínim edició 2014 
 
Derecho del trabajo. Alfredo Montonya Melgar. Editorial Tecnos. Ultimes 
edicions.Mínim edició 2014 
 
Derecho del trabjao.  Antonio Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo 
Gutiérrez, Fermín, García Murcia, Joaquín. Editorial Tecnos. Últimes 
edicions. Mínim edició 2014 
 
Reculls de legislació: 
Legislació Social básica Ed Civitas o Lex Nova que inclogui la següent 
normativa bàsica: Estatut del treballadors. Llei General de la Seguridad 
Social. Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei de Procediment 
Laboral i Llei Orgànica de Llibertat Sindical. 
 
6.2.-Bibliografia complementària: 
 
Memento pràctico Francis Lefebre. Social. Últimes edicions.  

Práctica Laboral y de Seguridad Social. ANTONIO FERNANDEZ DIEZ,  
JOSE F. MARTINEZ SEPTIEN. Editorial Lex Nova 
 
Articles i bibliografia complementària que s'anirà facilitant per temes a 
través de l'aulari. 
 
Material elaborat per la professora que es podrà obtenir a través de 
l'aulari com ara mapes conceptuals i powerpoints per matèries. 

pàgines web: 
www.gencat.cat/treball 
www.mtas.es 
www.seg-social.es 
www.ilo.org 
www.labourlawnetwoek.eu 
www.reformalaboral.com 
www.redtrabaja.es 
www.europa.eu 
www.etuc.org 
www.ces.es 

 

 



   
 

 

 
DRET EMPRESARIAL 

Mercantil 
 

Tipus d’assignatura 
 
 
 
Titulació: Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
Comunitats Digitals 
Curs: Primer 
Trimestre: Segon 
Crèdits ECTS: 4 
Professorat: Jordi Altayó (matí)  i Gemma Maltas (tarda)  
Idiomes d’ impartició: Català, Castellà. Material: Castellà. 
 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge  de 
l’assignatura 

 És la capacitat d’identificar, trobar la 
normativa legal aplicable al suposat, 
comprendre-la, aplicar-la i saber-la explicar 
raonadament. 

 És la capacitat d’aplicar la legislació 
mercantil en els casos pràctics que es 
troben en la realitat econòmica.
 

 

 
2.- Competències 



   
 

 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

 CB4. Que els estudiants puguin transmetre 
informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat. 

 CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat 
aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries 
per a emprendre estudis posteriors amb un alt 
grau d’ autonomia. 

 

 

2.2.-  Competències 
generals 

 CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant 
activament en las feines y negociant davant d’ 
opinions discrepants fins arribar a posicions de 
consens, adquirint així l’habilitat per aprendre 
conjuntament amb altres membres de l’ equip i 
crear nous coneixements. 

 CG4.E.4 Integrar els valors de la justícia social, la 
igualtat entre homes i dones, la igualtat d’ 
oportunitats per a tothom i especialment per a les 
persones amb discapacitat, de manera que els 
estudis d’ Administració d’ empreses i Gestió de 
la Innovació contribueixin a formar ciutadans i 
ciutadanes per a una societat justa, democràtica i 
basada en la cultura del diàleg i la pau. 

 

2.3.-  Competències 
transversals 

 CT3. Formular raonaments crítics i ben 
argumentats,  emprant per a això terminologia 
precisa, recursos especialitzats i documentació 
que donin suport a aquests arguments. 

 CT4. Mostrar habilitats emprenedores de 
lideratge i direcció, que reforcin la confiança 
personal y redueixin l’ aversió al risc. 

 CT8. Interpretar normativa legal i d’ organització 
institucional i gestionar informació d’ àmbit 
empresarial. 

 



   
 

 

 

3.- Metodologia de treball 

 

 A partir del material que es faciliti als alumnes o el que aquests tinguin 
que cercar, es faran sessions per a aclarir els conceptes bàsics, posar-
los en comú, analitzar, introduir i treballar casos pràctics en els que s’ 
aplicarà la matèria estudiada. 
 

2.4.-  Competències 
Específiques. 

 CE6. Establir principis de responsabilitat social en 
la gestió de l’ empresa i integrar la perspectiva de 
gènere en l’ elaboració de projectes i propostes d’ 
empreses innovadores com un indicador de 
qualitat i innovació. 

 CE12. Generar habilitats estratègiques 
contemplant l’ entorn operatiu com a un projecte i 
establint pautes a llarg termini  i a gran escala. 

Sessions teòriques  MD1. Classe magistral. Sessions de classe 
expositives basades en l’ explicació del professor 
en la que assisteixen tots els estudiants 
matriculats en l’ assignatura. 

 MD3. Presentacions. Formats multimèdia que 
serveixen de suport a las classes presencials. 

 

Aprenentatge dirigit  MD7. Estudi de casos. Dinàmica que parteix de l’ 
estudi d’un cas, que serveix per a contextualitzar 
a l’ estudiant en una situació concreta, el 
professor pot proposar diferents activitats, tant a 
nivell individual com en grup entre els estudiants. 

 

Aprenentatge autònom MD11. Tutories no presencials. Per a les que l’ 
alumne disposarà de recursos telemàtics com el 
correu electrònic i els recursos de la intranet de la 
ESCSET. 

  



   
 

 

 A partir del material que es faciliti el professor explicarà en classe les 
matèries amb més dificultat per a que l’ alumne aprofundeixi en aquestes 
i aconsegueixi un coneixement pràctic aplicable. 

 

 

4.- Avaluació global de l’ assignatura 
 

 60% de la nota s’ obtindrà de l’ examen final del trimestre que inclourà 
preguntes de  tipus test i algunes preguntes a desenvolupar, o bé de 
dos exàmens parcials efectuats durant el trimestre. 

 30% de la nota a partir del treball realitzat amb base de dades. 
 10% de la nota per la participació en activitats planejades dins de l’ aula. 

 
Recuperació: En recuperació només es podrà realitzar la prova final que 
computarà el 60% de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de 
les activitats. 
 

 

5.- Continguts 
Tema 1 Introducció al Dret Empresarial. 

.- El dret empresarial en sentit ampli i estricte. 

.- El dret mercantil com a  eix del Dret Empresarial. 
 
Tema 2 

 
L’empresari mercantil. 
.- Empresari individual 
.- Empresari social no mercantil. 
.- Empresari social mercantil. 

 
Tema 3 
 

 
El Registre Mercantil. 
.- Funcions y característiques. 
.- Regulació Legal. 
 

Tema 4 La representació mercantil. 
.- Funcions i finalitats. 
.- Tipus de representació. 
.- Característiques. 

 
 
Tema 5 

 
 
Els contractes mercantils. 
.- Definició i característiques. 
.- Els diferents tipus de contractes mercantils. 

 
Tema 6 

 
Societats Mercantils. 
.- Anàlisis de la Llei de Societats de Capital. 
.- La Societat Anónima. 
.- La Societat Limitada. 



   
 

 

.- Diferencies y similituds. 

 
Tema 7 

 
El concurs de creditors. 
.- Anàlisis de la Llei Concursal. 
.- Coneixement del procediment concursal. 

 
Tema 8 

 
La competència empresarial. 
.-  Anàlisis de las normes jurídiques que regulen la competència 
empresarial. 

 
Tema 9 

 
La propietat industrial y la propietat intel·lectual. 
.- Anàlisis de las normes jurídiques que regulen la propietat 
industrial e intel·lectual. 

 
Tema 10 

 
El xec, el pagaré i la lletra de canvi. 
.- Regulació legal y coneixement pràctic. 

 
Tema 11 

 
L’empresa i el Medi ambient. 
.- Anàlisis de la normativa vigent en matèria de medi ambient 
aplicat a l’ empresa. 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 6.1.- MANUALS: 
 
Apunts de Dret Mercantil. Aranzadi. - Alberto Brercovitz Rodriguez Cano. 
 
Manual de Dret Mercantil. Volums I y II Tecnos. 
 
Dret mercantil. Volums I y II Marcial Pons. Guillermo Jimenez Sanchez. 

Introducció al Dret Mercantil. Tirante el Blanco. Francisco Vicent Chuliá. 
 
Recopilacions de legislació: 
 
Codi de Comerç y Altres Normes mercantils. Ed. Thomson Aranzadi.  

Ramon B. Garcia Luengo I ALTRES. Última edició. Mínim 2011. 
 
 
 6.2.-Bibliografía complementaria: 
 
Memento pràctic Francis Lefebvre. Societats Mercantils . Últimes edicions. 
Mínim 2014. 
 
Memento pràctic Francis Lefebvre. Societats limitades. Últimes edicions. Mínim 
2014. 
 



   
 

 

Memento pràctic Francis Lefebvre. Concursal. Últimes edicions. Mínim 2015. 

 
Articles y bibliografia complementaria que s’anirà facilitant per temes a través 
de l’aulari. 
 
Material elaborat per el professor que es podrà obtenir a través de l’ aulari com 
esquemes conceptuals i PowerPoint per matèries. 
 
 
pàgines web: 
Registre Mercantil. 
El registrador mercantil. 

 
Web Concursal. Notaris. 

 

 


