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Breu contingut:

El dret de comerç internacional aglutina totes les normes jurídiques nacionals i
transnacionals que regulen aquest comerç en totes les seves variables. El
percentatge a l'alça de l'activitat entre els diferents països, que creix molt més de
pressa que la renda mundial, suposa l'aparició dels mercats transnacionals en
totes les opcions que podem dissenyar sota aquest concepte. La lliure circulació
de mercaderies i capitals és una realitat indiscutible que s'ha multiplicat sense
límit els darrers anys, i tot això fa que el model jurídic de comerç internacional
estigui en evolució permanent; per no oblidar les altres novetats contractuals que
s'han incorporat a l'economia en els diferents tipus, especialment les de caràcter
telemàtic líders en la contractació internacional. 

Estem davant una nova economia en permanent mutació, i a on conceptes com la
mobilitat de les persones, en processos immigratoris desbocats, la defensa per
posar límits a un comerç cada vegada més obert o inclusiu les divergències entre
països rics i pobres, són variables que no tenim que oblidar i que conformen un
nou model canviant dia a dia.

Presentació:

El present curs vol que els alumnes rebin els conceptes generals d'aquest nou
model global del comerç internacional; coneixent el que ha sigut el marc general
del mateix i sobre tot les formules de contractació i les parts que actuen en el
mateix. 

Es voldrà que es conegui la dinàmica de saber els suports jurídics en els temes
plantejats des de un punt de vista teòric i pràctic; i sobre tot s'aprofundirà amb les
novetats de contractació que dia a dia van apareixent. 

Temari:

1.- INTRODUCCIÓ AL DRET DE COMERÇ INTERNACIONAL.

A.- Concepte.
B.- Marc general. Organismes CEE, Interrelació Estats - Organismes
Internacionals, Mercats Internacionals.
C.- Globalització.

2.- RÈGIM JURÍDIC DEL COMERÇ INTERNACIONAL.

A.- Règim duaner. Importacions i exportacions, inversions estrangeres. 
B.- Resolució de litigis en el comerç internacional. Aplicabilitat resolucions
estrangeres. Conflicte de jurisdiccions.


3.- MARC DEL COMERÇ INTERNACIONAL.

A.- Organitzacions de caràcter internacionals.



B.- Comunitat Econòmica Europea. Mercat únic europeu. Moneda única.
C.- Models de caràcter regional -  internacional.





4.- SUBJECTES DEL COMERÇ INTERNACIONAL.

A.- El principi de lliure  competència. Competència deslleial. Protecció dels drets
de la Propietat Industrial i Intel·lectual.
B.- La Societat Anònima Europea. Les Joint - Venture.


5.- CONTRACTES DEL COMERÇ INTERNACIONAL.

A.- Evolució de la contractació internacional. Qüestions generals. Incoterms.
B.- Contractes internacionals d'assegurances. Distribució i cooperació.  Sobre la
Propietat Industrial. Sobre la Propietat Intel·lectual. 
C.- Contractes internacionals de transport. Aeri, viari, ferroviari, marítim, multi
modal.
D.- Variables de contractació. La franquícia. 
E.- Contractes de finançament. Leasing, confirming, factoring, renting.
F.- Contractació electrònica.  
G.- Els pagaments de les obligacions internacionals. Modalitats. Control de
canvis. Mitjans de pagament d'ús normal, xec, transferència, remeses, crèdit
documentari.
H.- Garanties de les obligacions internacionals. Garanties bancàries, fiança i
garanties independents. Assegurança de caució.

6.- ELS MERCATS DE CAPITALS.

A.- El blanqueig de capital. 

Forma d'avaluació:

Es vol fer compatible una avaluació continuada amb una limitada a un examen
final, per tant, l'assistència i participació a les classes  teòriques i pràctiques es
valorarà de manera important, així com les sortides als organismes relacionats en
la temàtica de l'assignatura.


En qualsevol cas es farà un examen final escrit d'acord amb la guia de l'estudiant,
convocatòria ordinària i extraordinària per tots els alumnes. L'examen consistirà en
dos preguntes teòriques i un comentari pràctic, d'acord amb la matèria del
programa.
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