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En què consisteix?

La UIB (Grup de recerca i investigació Dret Patrimonial i Empresa -DPAE-) 
ha ofert els darrers quatre anys, amb els més prestigiosos especialistes de 
l’Estat i sota la direcció dels professors de Dret Mercantil, el Dr. Guillermo 
Alcover i la Dra. Petra M. Thomàs, una sòlida especialització de postgrau 
en l’àmbit del Dret Empresarial amb el Màster en Dret Concursal i 
Reestructuració Empresarial (1a edició: 2012-13; 2a edició: 2014-15) i el 
Màster en Dret de Societats (1a edició: 2013-14; 2a edició: 2015-16), la 
tercera edició del qual es durà a terme durant el curs acadèmic 2016-17.

El Màster en Dret de Societats pretén donar resposta a la necessitat de 
formació continuada, especialització i constant actualització dels 
professionals dedicats o que pretenen dedicar-se al món empresarial des 
de la perspectiva del Dret de Societats, analitzant de forma especial tots 
els aspectes darrerament reformats en matèria de junta i administradors 
de societats de capital i sense deixar de banda altres tipus especials de 
societats així com aspectes laborals, fiscals i penals rellevants.

La necessària especialització en aquesta matèria es posa de manifest en la 
demanda actual no només d’advocats sinó també d’altres professionals 
com economistes, titulats mercantils, analistes financers, auditors..., que 
necessiten tenir una formació més completa en aquest àmbit. Amb 
aquesta finalitat i amb la col•laboració del Col•legi d’Advocats de les Illes 
Balears i del Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, s’ofereix la 
tercera edició d’aquest títol de formació de qualitat en coneixements 
avançats dirigit a professionals del món jurídic i econòmic especialitzats o 
que es pretenen especialitzar en matèria societària.

A qui va adreçat?

- A titulats en Dret, Economia i 
Administració i Direcció d’Empreses 
que es dediquen o pretenen 
dedicar-se al món societari.

- A professionals que es volen formar 
i especialitzar en l’àmbit empresarial 
(advocats, economistes, titulats 
mercantils, auditors, etc.) i exercir la 
seva activitat en el marc de les 
societats mercantils i els grups.
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Estructura  i continguts del curs

1. Part general del Dret de societats. El sistema del Dret de societats. La societat 
general i la societat civil. Societats internes i externes. Comptes en participació. 
La personalitat jurídica de les societats externes. La personalitat jurídica de les 
societats externes. Abús de la personalitat jurídica. Societats internes i 
comunitats de béns. Les societats mercantils. La societat irregular.   

2. Pactes parasocials.

3. Societats personalistes. Normes dispositives relatives a les relacions jurídiques 
internes en la societat col•lectiva. Contingut administratiu i patrimonial. 
Relacions jurídiques externes en la societat col•lectiva. Representació i 
responsabilitat. Referència a la societat comanditària simple. 

4.     Societats capitalistes. Les societats tancades de capital. La reforma de la 
societat limitada en el context comunitari i comparat.

5. Societats de capital. Societats en formació. Incidència de les noves tecnologies 
en la constitució de societats. Referència a la societat unipersonal. 

6. Constitució de societats de capital. Denominació, nacionalitat, domicili i 
sucursals. Capital social i infracapitalització. Referència a la constitució 
successiva de la societat anònima, a la constitució qualificada i a la constitució 
retardada. 

7. Aportacions. Valoració i responsabilitat per les aportacions no dineràries. 
Desemborsaments pendents. Prestacions accessòries.

8.     Accions i participacions socials. Drets derivats i el seu exercici. Accions i 
participacions privilegiades i sense vot.  

9.     Copropietat i drets reals sobre accions i participacions socials. Embargament.

10. Representació i transmissió de les accions. Acció com a títol valor. Accions 
normatives i al portador. Resguards provisionals. Anotacions en compte. 
Restriccions estatutàries a la lliure transmissibilitat d’accions i conseqüències 
de la seva inobservança. 

11. Transmissió de les participacions socials. Transmissions voluntàries inter vivos 
i mortis causa i transmissions forçoses. Llibre de registre de socis. Restriccions 
a la transmissibilitat.

12.   Òrgans socials: junta. Convocatòria. Constitució. Deliberació i adopció 
d’acords. Majoria ordinària. Majories legals reforçades. Còmput de la majoria. 
Majories estatutàries reforçades.

13. Competències legals i estatutàries de la junta i les seves relacions amb l’òrgan 
de gestió. Especial referència als actes de disposició sobre actius essencials. 

14. La intervenció de la junta general en assumptes de gestió. Atribució estatutària 
de facultats de gestió de la junta. Eficàcia dels acords de la junta en matèria de 
gestió, caràcter vinculant de les instruccions i conseqüències sobre la 
responsabilitat dels administradors. 

15. Votació separada d’assumptes. Decisió sobre la votació separada i 
conseqüències de la infracció. Necessitat de votació separada dels assumptes 
substancialment independents, suposats legalment especificats.
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16. Conflicte d’interessos. Deure d’abstenció (àmbit subjectiu, règim i 
conseqüències de la vulneració d’aquest deure). Configuració estatutària. 
Impugnació d’acords adoptats amb el vot del soci en situació de conflicte 
d’interessos. Conflictes posicionals.

17. Assistència, representació i vot. Incidència de les tecnologies de la informació i 
comunicació en el desenvolupament de les juntes. Dret d’informació. 
Legitimació; petició per la minoria. Denegació i conseqüències. Lliurament 
il•lícit d’informació i ús il•lícit que en pot fer el soci.

18. Acords impugnables. Acords nuls de ple dret: els acords contraris a l’ordre 
públic. Acords contraris a la llei i els estatuts; acords contraris a l’interès social 
i acords abusius. Exercici abusiu del dret d’impugnació i deure de lleialtat de la 
minoria. Efectes de la revocació i substitució d’acords socials impugnables o 
impugnats. Abast del control judicial. Accions d’indemnització i de remoció. 
Qüestió incidental prèvia sobre els motius d’impugnació. Caducitat. 
Legitimació.  

19. Òrgans socials. Administradors: composició, nomenament, durada i 
cessament. Administradors suplents. Representació orgànica i funcional. 
Consell d’administració i delegació de facultats.

20. Constitució i funcionament del Consell d’administració. Adopció, execució i 
impugnació d’acords: objecte, legitimació i caducitat de l’acció.  

21. Facultats indelegables: abast i classes. El control de la societat: supervisió de 
l’efectiu funcionament de les comissions i de l’actuació dels òrgans delegats i 
dels directius designats, i determinació de les polítiques i estratègies generals 
de la societat.

22. Òrgans delegats. Nomenament, cessament i remuneració dels òrgans 
delegats. El contracte entre la societat i l’administrador delegat. El contracte 
entre la societat i els consellers amb funcions executives que no siguin 
administradors delegats.

23.   Retribució. Previsió estatutària, adequació i distribució entre administradors. 
Remuneració mitjançant una participació en beneficis i remuneració vinculada 
a les accions. Referència a la remuneració dels administradors en cas 
d’insolvència.

24. Principis i deures reguladors de l’activitat administrativa. Funcions i 
competències de l’òrgan administratiu. La reforma dels deures dels 
administradors i de la seva responsabilitat. El deure de diligència; el deure dels 
administradors de comportar-se com un ordenat empresari. El deure de 
lleialtat. Obligacions i accions derivades. Imperativitat i dispensa.

25. La protecció de la discrecionalitat empresarial. Fonament. Elements del 
supòsit del fet. Gestió del risc empresarial i responsabilitat dels administradors. 
La responsabilitat social corporativa.

26. Acció social de responsabilitat dels administradors. L’acció individual de 
responsabilitat dels administradors. Responsabilitat dels administradors en cas 
de causa de dissolució i insolvència. 

27.   Comptes anuals i aplicació del resultat. Assignacions. Dividends a compte. 
Reserves. 

28. Fiscalitat d’operacions societàries.

29.   Auditoria de societats.1 2 3
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30.   Informe de gestió. Funcions i responsabilitat dels administradors i auditors.

31.   Assegurança de responsabilitat dels administradors socials i dels auditors de 
comptes.

32. Finançament amb recursos propis i aliens. Assistència financera. Negocis sobre 
les pròpies accions i participacions.

33. Exclusió i separació. Causes i procediment. Efectes de l’exclusió i separació: 
baixa del soci, reemborsament, reducció del capital social.

34. Modificació d’estatuts. Règim general i supòsits especials. La tutela col•lectiva 
dels drets dels titulars de classes d’accions en la societat anònima. L’acord 
separat. Els drets individuals dels socis davant la modificació dels estatuts 
socials en la societat limitada.

35. Augment de capital. Modalitats i requisits. Referència a l’augment de capital 
amb aportacions no dineràries. Especial consideració al capital autoritzat. 
Augment mitjançant emissió de noves accions: el dret de subscripció preferent 
i la seva exclusió. El dret d’assumpció preferent de noves participacions.

36. Augment de capital amb mitjans propis; amb càrrec a reserves i beneficis no 
distribuïts (augment nominal o comptable). Augment de capital per conversió 
d’obligacions a accions i mitjançant oferta pública de subscripció d’accions. 

37. Reducció de capital. Requisits. Restitució d’aportacions o condonació de 
dividends passius. Amortització d’accions rescatables. Reducció a càrrec de 
beneficis o reserves lliures. 

38.   Reducció per pèrdues. Reducció i augment simultanis de capital: «operació 
acordió». 

39. Dissolució (causes legals i estatutàries) i liquidació.

40. Reactivació de societats dissoltes. Extinció. Els efectes de la cancel•lació 
registral en relació amb l’extinció de les societats de capital.

41. Modificacions estructurals. Caràcters generals i operacions de la categoria. 
Procediment i cessió universal. Protecció de socis i creditors. Trasllat 
internacional de domicili social. Transformació.

42. Cessió global d’actiu i passiu. Projecte. Acord. Mecanismes de protecció. 
Execució. Impugnació. Responsabilitat.

43. Fusions. Modalitats i procés de fusió: informes i acord. Fusions especials i 
transfrontereres intracomunitàries. Fusions palanquejades i insolvència.

44.   Escissió total i parcial. Segregacions. Aportació de branca d’activitat i 
constitució d’una societat íntegrament participada.

45. Grups de societats. Unions d’empreses. Protecció d’accionistes externs i de 
tercers creditors. Responsabilitat dels administradors. Fiscalitat.

46.   Entitats del mercat de valors. Empreses de serveis d’inversió. Societats 
rectores. Societats cotitzades: règim jurídic. Especial referència a l’autocartera i 
als pactes parasocials. Tutela de la minoria. OPA obligatòries i voluntàries. 
Transparència i supervisió administrativa. Supòsits especials: OPA 
competidores i compravendes forçoses. Les OPA d’exclusió.
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47. Societats cooperatives. Societats de garantia recíproca. Agrupacions d’interès 
econòmic.

48.   Societats professionals.

49.   Empresa familiar i protocol. Successió.

50.   Mediació societària.

51.   Mediació laboral i empresa.

52. Responsabilitat penal de persones jurídiques.

53. Tipificació penal de l’administració deslleial, insolvència punible, privació del 
dret.

Professorat

1. Dra. M. Ángeles Alcalá Díaz. Professora titular de Dret Mercantil 
(Universidad de Castilla-La Mancha). Acreditada com a catedràtica. Of counsel 
de Ramón y Cajal Abogados.

2. Dr. Guillermo Alcover Garau. Catedràtic de Dret Mercantil (UIB). Advocat.

3. Dra. Carmen Alonso Ledesma. Catedràtica Emèrita de Dret Mercantil 
(Universidad Complutense de Madrid). Vocal permanent de la Comissió 
General de Codificació. Consellera del Banc d’Espanya.

4. Dr. Alberto Alonso Ureba. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad Rey 
Juan Carlos). Vocal permanent de la Comissió General de Codificació. Fundador 
de la Revista de Sociedades (Aranzadi). Soci responsable mercantil de 
Baker&Mackenzie.

5. Dr. F. Javier Arias Varona. Professor titular de Dret Mercantil (Universidad 
Rey Juan Carlos). Of counsel de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

6. Dra. Ana B. Campuzano Laguillo. Catedràtica de Dret Mercantil 
(Universidad CEU-San Pablo).

7. Sr. Julio Capilla Vidal. Auditor. Professor associat d’economia financera, 
auditoria i comptabilitat (UIB).

8. Sr. Joan Pere Capllonch Cerdà. Advocat i mediador. Professor associat Dret 
Mercantil (UIB).
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9. Dra. Olga P. Cardona Guasch. Professora associada de Dret Mercantil i Civil 
(UIB). Advocada.

10. Dr. Antonio Conde Tejón. Professor titular de Dret Mercantil (UIB).

11. Dr. Alberto Díaz Moreno. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad de 
Sevilla). Conseller acadèmic de Gómez-Acebo&Pombo. Director adjunt de la 
Revista de Derecho Mercantil.

12. Dr. Gaudencio Esteban Velasco. Catedràtic Honorífic de Dret Mercantil 
(Universidad Complutense de Madrid). Vocal permanent de la Comissió 
General de Codificació. Fundador de la Revista de Sociedades (Aranzadi).

13. Dra. Isabel Fernández Torres. Professora contractada doctora de Dret 
Mercantil (Universidad Complutense). Acreditada professora titular 
d’Universitat.

14. Dr. Joan Flaquer Riutort. Professor titular de Dret Mercantil (UIB).

15. Dr. Juan Franch Fluxà. Professor contractat doctor de Dret Mercantil (UIB).

16. Dra. Esperanza Gallego Sánchez. Catedràtica de Dret Mercantil (Universitat 
d’Alacant). Vocal permanent de la Comissió General de Codificació. Advocada 
sòcia de Dictum.

17. Sra. Rocío Garnacho Garnacho. Advocada especialista en fiscalitat i 
empresa. Professora associada de Dret Mercantil (UIB).

18. Dr. Javier Juste Mencía. Catedràtic de Dret Mercantil (Universitat de 
Castilla-La Mancha). Conseller acadèmic de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

19. Dr. Rafael Lara González. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat 
Pública de Navarra. Magistrat suplent de l’Audiència Provincial de Navarra.

20. Dr. Francisco J. León Sanz. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad de 
Huelva). Assessor extern de Pérez-Llorca.

21. Dr. Fernando Marín de la Bárcena. Professor contractat doctor de Dret 
Mercantil (Universidad Complutense). Acreditat professor titular d’Universitat. 
Conseller acadèmic de Gómez-Acebo&Pombo.

22. Dr. Anselmo Martínez Cañellas. Professor titular de Dret Mercantil (UIB).

23. Dra. Aurora Martínez Flórez. Professora titular de Dret Mercantil 
(Universidad Autónoma de Madrid). Acreditada catedràtica.

24. Dr. Fernando Martínez Sanz. Catedràtic de Dret Mercantil (Universitat 
Jaume I). Advocat (Soci Director de Martínez Sanz Abogados).

25. Dr. José Luis Mateo Hernández. Professor contractat doctor de Dret 
Mercantil (UIB).

26. Sra. M. Arántzazu Ortiz González. Magistrada especialista d’assumptes 
mercantils (Audiència Provincial de les Illes Balears).

27. Dra. M. Reyes Palá Laguna. Professora titular de Dret Mercantil (Universidad 
de Zaragoza). Acreditada catedràtica. Subdirectora (en excedència) de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

28. Dr. Leopoldo J. Porfirio Carpio. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad de 
Sevilla).
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29. Dr. Jesús Quijano González. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad de 
Valladolid). Vocal permanent de la Comissió General de Codificació. Fundador 
de la Revista de Sociedades (Aranzadi). Conseller acadèmic d’Allen&Overy. 

30. Dr. Andrés J. Recalde Castells. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad 
Autónoma de Madrid). Of counsel de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Director 
de la Revista de Sociedades (Aranzadi).

31. Dr. Carles Riera Vayreda. Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
(UIB). Gerent del Tribunal d’Arbitratje i Mediació de les Illes Balears (TAMIB).

32. Dr. Fernando Rodríguez Artigas. Catedràtic Honorífic de Dret Mercantil 
(Universidad Complutense de Madrid). Vocal permanent de la Comissió 
General de Codificació. Fundador de la Revista de Sociedades (Aranzadi).

33. Dr. Antonio Roncero Sánchez. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad de 
Castilla-la Mancha). Of counsel de Baker&Mackenzie. Director de la Revista de 
Sociedades (Aranzadi).

34. Dr. Ignacio Sancho Gargallo. Magistrat del Tribunal Suprem (sala 1a).

35. Sr. Enrique Sanjuan y Muñoz. Magistrat especialista d’assumptes mercantils 
(Audiència Provincial d’Almeria). Professor associat de Dret Mercantil 
(Universidad de Málaga).

36. Dr. Alberto J. Tapia Hermida. Professor titular de Dret Mercantil 
(Universidad Complutense de Madrid). Acreditat catedràtic. Advocat soci 
d’Estudio Jurídico Sánchez Calero. Ha estat lletrat assessor de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors.

37. Sr. F. Jesús Terrassa Ortuño. Advocat penalista.

38.  Sr. Antonio J. Terrasa García. Magistrat.

39. Dra. Petra M. Thomàs Puig. Professora contractada doctora de Dret 
Mercantil (UIB). Acreditada professora titular d’universitat.

40. Dr. Luis A. Velasco San Pedro. Catedràtic de Dret Mercantil (Universidad de 
Valladolid). Fundador de la Revista de Sociedades (Aranzadi). Of counsel de J. 
Almoguera y Asociados.

41. Dr. A. Jorge Viera González. Professor titular de Dret Mercantil (Universidad 
Rey Juan Carlos). Acreditat catedràtic.
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Títols que es poden obtenir

- Màster en Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Per a alumnes 
amb titulació universitària.

- Diploma Universitari de Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Per 
a alumnes amb accés a la Universitat.

- Diploma de Dret de Societats. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Per a alumnes 
sense accés a la Universitat. 

Avaluació

Per ser avaluat caldrà tenir un percentatge d’assistència mínim d’un 50 per 
cent a les classes presencials. Per aprovar la part de continguts del 
programa es requereix haver obtingut un mínim de cinc de mitjana de 
totes les qualificacions de les pràctiques realitzades durant el curs.

Cada alumne, tutoritzat per un professor del Màster, haurà de presentar 
un treball de recerca relacionat amb qualsevol dels àmbits del Dret de 
Societats. El treball es defensarà oralment davant un tribunal format per 
tres professors del Màster. Aquest treball de final d’estudis equivaldrà a 6 
crèdits europeus.

La nota final s’obtindrà a partir de la mitjana de la nota del treball amb la 
de les pràctiques.
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Dades específiques

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n. 07012 Palma

Informació i matrícula

Direcció del curs:

Dr. Guillermo Alcover Garau. Catedràtic de Dret Mercantil (Departament 
de Dret Privat de la UIB). Advocat. 

Dra. Petra M. Thomàs Puig. Professora contractada doctora de Dret 
Mercantil. Acreditada titular d’Universitat (Departament de Dret Privat de 
la UIB). 

Nombre de places: Mínim 20, màxim 30

Modalitat: Semipresencial. 60 ECTS (150 hores presencials)

Dates: Del 20 d’octubre de 2016 al 28 de setembre de 2017. Les classes 
presencials tindran lloc els dijous (i algun divendres) horabaixa (dins la 
franja horària de 16 a 21h) des del 20 d’octubre de 2016 al 2 de juny de 2017. 

Lloc d’impartició: UIB, edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 
07012 Palma

Termini de matrícula: Fins a l’inici del curs

Preu i terminis: 2.750 euros

La matrícula es pot pagar en dos o tres terminis.

Únicament es retornarà l’import de matrícula en cas que no es faci el curs.

E-mail: formacio@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/societats
Telèfon: 971 25 96 96
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


