
 

Economia de l’Empresa Asseguradora 

Curs 2003/2004 

Programa de l’assignatura 

El programa d’aquesta assignatura ha estat estructurat  en 9 temes:  
 
 
Tema 1 : Aspectes Socials i Econòmics de les Empreses d’Assegurances 
Descripció de l’activitat asseguradora. Evolució històrica de la mateixa. Importància social de les assegurances 
privades com a complement de les assegurances públiques. Importància econòmica del sector d’assegurances. 
 
 
Tema 2 : El risc, característiques, classes i tractament 
Concepte de risc, conductes vers el risc. Característiques essencials dels riscos. Classificació. Tractament del 
risc. Enfocament dels risc des de la perspectiva d’una empresa d’assegurances. 
 
 
Tema 3 : El contracte d’assegurança: elements materials, personals i formals 
Característiques bàsiques d’un contracte. Elements materials: El risc, la prima, el sinistre i la indemnització. Ele-
ments personals: l’assegurador, el contractant, l’assegurat, el beneficiari i el perjudicat. Elements formals: la 
sol·licitud, la proposició i les declaracions. La formalització del contracte. Diferents parts del contracte. La seva 
evolució. Obligacions d’ambdues parts. Aspectes administratius i de gestió d’una cartera d’assegurances. 
 
 
Tema 4 : Classes d’assegurances  
Classificació legal de les branques d’assegurança. Assegurances personals. Assegurances Patrimonials. Assegu-
rances de Prestació de Serveis.  
 
 
Tema 5 : Empreses d’assegurances: formes socials, garantíes inicials, organització, polítiques comercials 
Requisits legals d’una empresa d’assegurances. Formes Socials. Altres característiques exigibles. Garanties fi-
nanceres inicials. Classes d’organització d’una empresa d’assegurances. Polítiques comercials de les empreses 
d’assegurances. D’altres col·laboradors de les empreses d’assegurances. 
 
Tema 6 : Aspectes tècnics de les assegurances: regularitat estadística, redistribució del risc, provisions 

tècniques, marge de solvència i fons de garantía 
Estadística Actuarial: freqüència i intensitat. Aspectes financers. Prima de risc i recàrrec de seguretat: Llei dels 
grans nombres i regularitat estadística. Prima d’inventari, prima comercial i impostos. Tarifa de primes. Riscos 



homogenis i heterogenis: redistribució del risc. Provisions tècniques. Cobertura de les provisions: criteris 
d’inversió. El marge de solvència i el fons de garantia.  
 
 
Tema 7 : Aspectes comptables de les empreses d’assegurances 
Llibres i Registres de les empreses d’assegurances. Comptes anuals, semestrals i trimestrals. Principis compta-
bles. Grups de Comptes. Estructura del Balanç. Compte de Pèrdues i Guanys. Comptes Tècnics i no Tècnics. 
 
 
Tema 8 :Distribució i comercialització d’assegurances 
La distribució de productes intangibles. Estructura del mercat d’assegurances. Canals de distribució. La remune-
ració: comissions i d’altres incentius. La mediació i la producció en les assegurances privades. 
 
 
Tema 9 : Organismes de control i d’altres organismes relacionats amb el sector 
Justificació de la activitat de control. Justificació de la mateixa. La Direcció General d’Assegurances: estructura i 
funcions. La Comissió Liquidadora d’empreses d’assegurances. El Consorci de Compensació d’assegurances. 
D’altres organismes. Manifestacions més rellevants de la capacitat de control. 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 


