CFGS Secretariat. (DOGC núm. 2175 de 29 de febrer de 1996).
Web: http://www.xtec.cat/fp
Crèdit núm. 6 : Elements de Dret.
Durada: 66 hores.
Hores setmanals: 2
Nombre de setmanes: 33 + 2 (Crèdit de Síntesi).
Professora: Sònia Lluch
Continguts / Unitats didàctiques
1. Avaluació: 11 setmanes de classe

Durada/hores
22

1.
Aspectes generals de dret
1.
El dret: concepte, classificació, fonts.
2.
Les normes jurídiques: jerarquia, publicitat, àmbit d’aplicació i
vigència.
3.
Drets constitucionals que regulen l’activitat empresarial.
4.
Relacions patrimonials entre particulars: la persona, classes i
capacitat jurídica, contractes civils.
5.
El procediment administratiu públic: principis, fases, recursos
administratius i silenci administratiu

2. Avaluació: 12 setmanes de classe
2.
Regulació de l’activitat empresarial, el dret mercantil.
1.
L’empresari individual i l’empresari social: capacitat jurídica,
tipus d’empresa.
2.
Regulació de la competència i Comissió Nacional de la
Competència.
3.
Situacions anòmales de l’empresa: concurs de creditors.
4.
El contracte mercantil: tipus, obligacions, clàusules i models.
5.
Operacions internacionals: mercats, organismes, normatives
bàsiques i documentació.
6.
Registre d’operacions mercantils: la comptabilitat, llibres
obligatoris i potestatius.
7.
El registre mercantil: la publicitat registral, els comptes anuals,
models i terminis.
8.
La llei de canvi i del xec: requisits formals i processals,
documents, registres i control.
9.
La documentació de les operacions comercials: tipus de
documentació, funció i característiques.
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3. Avaluació : 10 setmanes de classe
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3.
Sistema tributari i l’activitat empresarial:
1.
El sistema fiscal: finalitat, tipus de tributs i classificació dels
impostos.
2.
La potestat tributaria de les diferents administracions.
3.
Els impostos directes i indirectes: figures impositives, el fet, la
base i quota, gestió i recaptació.
4.
Els impostos municipals, ordenances fiscals.
5.
L’activitat empresarial: tributs subjectes, calendari fiscal.
6.
L’activitat empresarial: tributs subjectes, no subjectes,
gravàmens i deduccions, documentació i registres.
7.
L'harmonització fiscal en l’IVA, les operacions intercomunitàries,
internacionals.
8.
Documentació fiscal.

Criteris d’avaluació:
L'Avaluació serà contínua tenint en compte els aspectes següents:
1.
2.
3.

Els continguts conceptuals
Els continguts de procediments
Els continguts d'actituds

70%
20%
10%

1. Continguts conceptuals:
Els coneixements assolits es valoraran mitjançant proves escrites que poden
incloure preguntes tipus test, preguntes curtes amb respostes raonades i
resolució de casos pràctics.
Es qualificaran de l'1 al 10 i la nota d’avaluació serà el resultat de la mitja
aritmètica ponderada de les proves realitzades.
No es faran proves fora de les dates establertes, a no se que no es pugui
assistir per causa justificada documentalment.
2. Continguts de procediments:
Es valorarà la realització de treballs, individuals o en grup, que es faran a casa
o a classe.
En la puntuació es tindrà en compte:
 Que el contingut s'ajusti al tema proposat.
 La claredat en l'exposició.
 La recerca d'informació.
 La utilització d'expressions i vocabulari jurídic.
 La presentació.
No s'acceptaran els treballs presentats fora del termini fixat.
Els treballs demanats es puntuaran de l'1 al 10 i per la nota de l'avaluació es
calcularà la mitjana.

3. Continguts d'actituds:
En l'avaluació d'actituds es tindrà en compte:
 Assistència a classe i puntualitat:
Quan el nombre de faltes d'assistència (justificades o no) superi el 25% de les
hores del crèdit, l'alumne perd el dret a l'avaluació contínua.




El respecte a la professora i als companys.
La participació i l'interès en allò què es fa a classe.
La capacitat de treball en equip.

Si l'alumne demostra poc o nul interès en el compliment de les actituds
esmentades se li rebaixarà la qualificació fins un 1 punt de la nota d’avaluació.
La nota final del crèdit serà la mitjana aritmètica ponderada de les tres
avaluacions.
Criteris de recuperació del crèdit:
Les avaluacions suspeses es podran recuperar al final de curs abans de la
convocatòria extraordinària.
A la convocatòria extraordinària es recuperarà el contingut de tot el crèdit.

BIBLIOGRAFÍA : Llibre de text recomanat
Elements de dret. V. Del Valle i J. Gómez de Agüero. Editorial Mc. Graw Hill. És a la
Biblioteca.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTÀRIA:
Còdi Civil
Constitució espanyola
Còdi de Comerç
Llei de Societats de responsabilitat limitada
Llei de S.A.
Llei 30/1992 i Llei 4/1999 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques
Llei 37/1992 de l’IVA amb la modificació pel Reial Decret-Llei 20/2012

