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Inscripció 



1. DEURES I OBLIGACIONS DELS ADMI-
NISTRADORS. 

2. PRESSUPOSTOS PER EXIGIR LA RES-
PONSABILITAT. 

3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL I LA IN-
DIVIDUAL. 

 

La responsabilitat dels administradors de 
les societats de capital ha experimentat 
progressives modificacions per mitjà de 
les diferents actualitzacions del Codi de 
Comerç i de la Llei de Societats i les seves 
adaptacions a la legislació europea. 

Cada dia es concreta i 3pifica amb majors 
exigències la responsabilitat en què po-
den incórrer aquells que formen part de 
l'òrgan d'administració d'una societat, 
tant individual com col·lec3vament, així 
com els administradors de fet, els direc-
tors, i la responsabilitat que els pot ser 
exigida. 

En aquest curs es tractaran els deures 

dels administradors i l'anàlisi de les dar-

reres modificacions de la Llei de Socie-

tats de Capital i la seva jurisprudència, 

així com les responsabilitats en què po-

den incórrer els auditors en la verificació 

dels comptes anuals o en l'elaboració de 

les memòries. 

L'economista és un operador essencial 
vinculat a l'òrgan d'administració, tant 
per la seva possible par3cipació en l'ela-
boració de la memòria i els comptes anu-
als, com en la fase preparatòria i probatò-
ria de les demandes de responsabilitat 
que puguin entaular-se enfront dels ad-
ministradors.  

Programa 

Presentació 

Professors 

Sr. Jacinto Gimeno, advocat. Professor de 

Dret Mercan3l. Titular del despatx Gime-

no Advocats. SL. 

Sr. Rodrigo Cabedo, economista, advocat i 

auditor de comptes. Pèrit judicial i admi-

nistrador concursal. 

 

És de gran interès, així mateix, per als 
economistes tenir un coneixement avan-
çat de les obligacions i deures legals i es-
tatutaris dels administradors de societats, 
que els hi perme3 escometre la seva tas-
ca d'assessorament amb encert i sense 
assumpció de riscos indeguts.  

Al curs es treballarà amb les més recents 

sentències que resolen qües3ons proces-
sals i substan3ves de necessari coneixe-
ment per a qui pretengui demandar o si-

gui demandat en reclamació de la res-

ponsabilitat en l'exercici de l'administra-
ció societària. 

En defini3va, és un curs d'estudi ineludi-

ble per a aquells economistes que en el 

seu àmbit professional pres,n assessora-

ment als administradors de societats, so-

cis o apoderats, o que par,cipin en l'ela-

boració de la auditoria, comptes anuals 

o memòria. 

4. ACCIÓ SOCIAL I ACCIÓ INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILITAT. 

5. EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ. 

6. LA PROVA PERICIAL COMPTABLE I 
ECONÒMICA. 

7. LA RELLEVÀNCIA DE LES MEMÒRIES 
INCORPORADES ALS COMPTES ANU-
ALS. 

8. LES CONDUCTES PENALMENT RELLE-
VANTS. 

9. EXTENSIÓ ALS DIRECTIUS, ASSES-
SORS I AUDITORS. 


