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Temari:

:
TEMA Nº 1.-  LES OBLIGACIONS I LES NORMES GENERALS SOBRE ELS 
CONTRACTES MERCANTILS.

:1.- Especialitats del regim general de les obligacions mercantils.

::a).- Compliment de les obligacions mercantils.
::b).- La morositat en el seu compliment.
::c).- La prescripció com causa d’extinció de les obligacions.
  
:2.- Normes generals sobre els contractes mercantils.

::a).- Formació del contracte.
::b).- Prova dels contractes.
::c).- Interpretació.
::d).- Contractes amb clàusula penal.
::e).- Contractes celebrats fora de l’establiment.

:3.- Contractes sotmesos a condicions generals. 

::a).- Concepte i característiques. 
::b).- La llei 7/1998 de condicions generals de contractació.

:4.-  La Llei 26/84 de defensa de consumidors i usuaris.
::
TEMA Nº 2).- ELS CONTRACTES EN PARTICULAR.

:1.- El contracte de comissió.

::a).- Noció y característiques.
::b).- Obligacions del comissionista
 
:::a’).- Execució de la comissió.
b’).- Rendició de comptes.
c’).- Prohibició d’autoentrada.

::c).- Obligacions del cometent.

a’).- El pagament de la comissió.
b’).- Abonament de despeses i desemborsaments efectuats pel comissionista.

2.- El contracte d’agència.

a).- Concepte i característiques.
b).- Obligacions de les parts.

Presentació:



c).- Extinció del contracte.
d).- Prescripció del contracte.

3.- La compravenda a terminis. Llei 28/98 de 13 de juliol.

4.- El contracte de dipòsit mercantil.

 a).- Obligacions del dipositari, la custodia i la devolució de la cosa.  
 b).- Obligacions del dipositant.

TEMA Nº 3.-  El SISTEMA FINANCER.

:1).- Concepte i característiques.

:2).- El sistema financer espanyol, estructura actual i evolució històrica.
:
::a).- El banc d´Espanya.
::b).- El banc central europeu.
::c).- El comissionat per a la defensa del client de serveis bancaris.
::      El servei de reclamacions. El defensor del client.
::d).- Les entitats de crèdit 
::e).- Les normes de conducta.
::f).- El secret bancari. Fonament, i límits.
:

TEMA Nº 4.- EL DRET BANCARI. 

1).- Concepte i fonts del dret bancari. L’absència de regulació substantiva del :dret 
bancari.

2).- La Llei de mesures de reforma del sistema financer. Llei 44/2002, de 22 :de 
novembre.
:
TEMA Nº 5.- ELS CONTRACTES BANCARIS.

:1).- Element subjectiu. Les parts.

:2).- Element objectiu, el contingut dels contractes bancaris.

:3).- Característiques dels contractes bancaris.

:4).- El contracte del compte corrent bancari.

:5).- La classificació de les operacions bancàries en actives i passives.

TEMA Nº 6.- OPERACIONS ACTIVES.:

:1).- Els préstecs de diners i les seves modalitats bancàries.
:       La llei de crèdit al consum, L. 7/95, de 23 de març.

:2).- El descompte bancari.

:3).- L’obertura de crèdit.

:4).- El crèdit documentari.

:5).- Altres operacions actives.



::a).- Factoring.
::b).- El leasing.
::c).- El renting.
::d).- El contracte de reconeixement de deute bancari.

TEMA Nº 7.- OPERACIONS PASSIVES I DE CUSTODIA.

:1).- El dipòsit bancari de diners.
::
:2).- Altres dipòsits.

::a).- El dipòsit bancari de títol valors.
::b).- Lloguer de caixes de seguretat.

TEMA Nº 8.- OPERACIONS DE MEDIACIÓ EN ELS PAGAMENTS.

:1).- Mediació en els pagaments.

::a).- La transferència. Concepte i modalitats.
::b).- Contracte de servei, de caixer permanent.

:2).- Mediació en l’emissió de valors mobiliaris.

::a).- Formes.
::b).- Naturalesa jurídica.
::c).- Els sindicats d´emissió.

:3).- El contracte de targeta bancària.

::a).- Les relacions jurídiques entre l’entitat de crèdit i les entitats ::::adherides.
::b).- Les relacions jurídiques entre els titulars de les targetes i els ::::establiments 
adherits.
::c).- Les relacions jurídiques entre l’entitat de crèdit i el titular de la :::targeta.
::d).- El deure de custòdia de la targeta. 

TEMA Nº 9.- ELS CONTRACTES DE GARANTIA BANCARIS.

:1).- Les garanties dels contractes bancaris.

:2).- Garanties personals.

::a).- La fiança bancària.
::b).- L’aval.

:3).- Les garanties reals.

::a).- Les garanties immobiliàries.
::b).- Les garanties mobiliàries.
:::a´).- La garantia de valors.
:::b´).- la garantia de mercaderies.
:::c´).- La garantia de documents representatius de mercaderies:::d´).- La prenda 
sense desplaçament.
:::e´).- Altres garanties: llibretes, certificacions i afecció de béns::c).- La 
formalització documental de les garanties.

TEMA Nº 10. LES BORSES I ELS RESTANTS MERCATS DE VALORS.

:1).- Evolució històrica de les borses espanyoles.



:2).- La llei del mercat de valors, L. 24/88 de 28 de Juliol, i la nova organització de les 
:borses i la resta dels mercats de valors. La reforma de la llei, de 16 de novembre de 
:1.998.

::a).- Concepte de valors negociables, la representació per 
mitjà                                                                  ::      d´anotacions en compte.
::b).- El mercat primari i la llibertat d´emissió.
::c).- La comissió nacional del mercat de valors. Composició i funcions.
::d).- Classes de mercats secundaris.

TEMA Nº 11.- OPERACIONS AL MERCAT SECUNDARI OFICIAL I LES SEVES 
FORMES.

:1).- El contracte de compravenda.
:
:2).- El contracte comissió borsària. 

:3).- El contracte de futur.

:4).- El contracte d’opció.
:::
 :5).- La intervenció en la negociació de valors mobiliaris.

:
TEMA 12.-  EL MERCAT BORSARI: LES BORSES DE VALORS.

:1).- La reforma de les borses de valors: l´objecte de negociació.
:
:2).- L’organització de les borses de valors. La societat de borses.
::
:3).- El sistema de interconnexió borsari.

:4).- La societat de sistemes. El sistema de compensació i liquidació.

:5).- El nou marc legal per les ofertes públiques d´adquisició i venda ::       :d´accions.

:6).- El regim de sancions.

:7).- El mercat de deute públic en anotacions en compte.

TEMA Nº 13. ELS MEMBRES DEL MERCAT.

:1).- Les societats i les agències de valors i borsa.

:2).- Les entitats de crèdit i les empreses de serveis d’inversió.

:3).- Les normes de conducta.

:4).- Codis de conducta.

:
TEMA Nº 14. EL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA.

:1).- Concepte classes y característiques del contracte d’assegurança.

::a).- Concepte del contracte d’assegurança.
::b).- Classificació del contracte.
::c).- Regim del contracte.
::d).- Característiques del contracte.

:2).- Elements personals:



::a).- L’assegurador.
::b).- El prenedor de l’assegurança i l’assegurat.
::c).- Posició de l’agent d’assegurances.
:
:3).- Formació i Documentació del contracte.

::a).- Caràcter consensual. 
::b).- La pòlissa.
::c).- Deure de declaració del prenedor de l’assegurança.
::d).- Duració del contracte i prescripció

:4).- Obligacions de les parts.

:5).- Classes d’assegurances.
::
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