
 
 

 
Guia docent de l’assignatura “Intervenció i Autoregulació” 

 

I. IDENTIFICACIÓ 

 Nom de l’assignatura: Intervenció i Autoregulació 

 Codi: 101837 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic:  2015/2016 

 Tipus d’assignatura: Formació Bàsica 

 Crèdits ECTS: 6 

 Període d’impartició: Primer Semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Català/Castellà/Anglès  

 Professor/a Responsable de l’assignatura: Roser Martinez Quirante 

 Correu electrònic: Roser.Martinez@uab.cat    

II. PRESENTACIÓ 

Es tracta de mostrar diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció 
administrativa, ja sigui regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per assolir 
una prevenció integral. S’escullen sectors com el domicili, el domini públic, el lloc de treball, els 
transports públics i privats, l’hoteleria, etc. i s’analitza la normativa, els instruments jurídics i les 
obligacions dels ciutadans per tal que els nostres especialistes en prevenció estiguin preparats per fer 
front als requeriments de les Administracions Públiques.  
 
S’estudien els conceptes de treballador, de contracte laboral, de comerciant, d’empresari, de 
societats mercantils, etc. per tal de trobar solucions adients als procediments administratius oberts. 
Paral·lelament s’aniran explicant els nous drets que emparen cada situació: de la dona, ambientals, 
de les minories, a la seguretat vial, a la prevenció de riscos laborals, a la seguretat alimentària, a la 
salut, antitabac, etc. adients al nou model de societat del risc. 
 
Veurem a cada sessió com es garanteix un dret (a la vida, a la salut, a la seguretat, etc.) a través de 
l’anàlisi d’un sector concret o en un àmbit concret on es desenvolupen els éssers humans: el domicili, 
la universitat, el lloc de treball, els mitjans de transport, els hotels, els espectacles, etc. 
 
Així mateix, es farà un estudi exhaustiu de prevenció de la violència a través de la regulació de les 
armes de foc. S’exposarà com hi ha diferents models de seguretat en funció a la restricció o a la 
llibertat que s’atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d’armes. S’analitzarà el model nordamericà de 
llibertat i foment del individu armat per tal d’aconseguir un Estat en el qual el ciutadà aconsegueix (o 
no) seva autoprotecció. A la vegada, es farà una comparació amb el model europeu de seguretat en 
el que la possessió de les armes per a la defensa del ciutadà és monopoli de les forces i cossos de 
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seguretat. Una vegada exposats els dos models més representatius es valorarà el sistema que ofereix 
més seguretat integral. 
 
 
 

III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 
Conèixer els diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa 
regulada o autoregulada. 
 
Aplicar correctament el marc legal vigent per aplicar la prevenció i la seguretat integral a cada àmbit 
de la vida en societat. 
 
Saber planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d’acord amb la regulació i la autoregulació. 
 
Competències Específiques  
CE1.- Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i 
seguretat integral.  
CE10.- Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat. 
 
Resultats d’Aprentatge  
RA1.5 Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les 
organitzacions 
 
RA10.2 Aplicar els fonaments de marc legal aplicable necessari per aplicar la prevenció i la seguretat 
integral 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT3. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes. 
CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica 
CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes.  
CT9.  Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i 
el creixement personal.  
CT11. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.  
CT15. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici 
professional. 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

Tema 1. Introducció a la Intervenció i autoregulació Administrativa. Activitats administratives.  

Tema 2. La intervenció administrativa per a prevenir i gestionar els riscs. 

Tema 3. L’estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seves classes. Les facultats de control 
empresarial. L’extinció del contracte de treball. L’acomiadament, classes i efectes. Els pactes de no 
concurrència post-contractual. Especial anàlisi a l’extinció del contracte a instància del treballador: 



 
 

supòsits. Especial consideració l’assetjament laboral i la seva prova. Procés laboral. Esquema 
processal bàsic. Especificitats en matèria de medis de prova. Recursos i prova en via de recurs. 

Tema 4. El comerciant individual: Concepte jurídic. Capacitat jurídica per a exercir el comerç. 

Les societats mercantils.. Constitució, requisits, govern, obligacions. Societat Anònima. Societat 
Limitada. Altres formes societàries. 

La administració de les societats mercantils. Obligacions i responsabilitat civil i penal. La figura de 
l’administrador de fet. La successió de societats. Successió encoberta i extensió de responsabilitat. La 
doctrina de l'aixecament del vel. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: Supòsits. El 
Registre Mercantil. Funcions. Publicitat formal. Llibres de comerç i les seves  classes. 

Tema 5. Els diners i altres mitjans de pagament. Les mesures de protecció del crèdit .Els títols-valors. 
Contractes  mercantils  fonamentals:  Contracte  de  compravenda,  contracte  de préstec mercantil, 
contracte d’assegurança. La simulació de contractes. La crisi de l’empresari. El concurs. La  propietat  
intel•lectual.  Concepte  i  figures  jurídiques.  Drets  de  propietat intel•lectual. Accions en matèria 
de propietat intel•lectual. La propietat industrial. Patents, marques i altres figures jurídiques. La 
protecció de la propietat industrial. Accions. Especificitats processals. La protecció de la competència. 
La Llei de competència deslleial. Supòsits de competència deslleial. Accions. Especificitats processals. 

Tema 6. Gestió de la seguretat en empreses de transport massiu de persones: El cas de TMB. El 
model de gestió de la seguretat: gestió privada, gestió pública, gestió mixta. La visió global i integral 
de la gestió del transport.  

Tema 7. Seguretat en establiments hotelers. Tipus d’allotjaments turístics: hotels, càmpings, 
apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, turisme rural, etc.... Gestió de la seguretat. La 
seguretat turística. Eines de gestió. Els riscs a l’activitat turística. Visió global de la prevenció i la 
seguretat en el sector. 

Tema 8. Intervenció administrativa i protecció civil.  Definició. El paper del voluntariat. Els plans de 
protecció civil de Catalunya. La defensa civil. La prevenció d’incendis. 

Tema 9. La prevenció de la violència a través de la regulació de les armes de foc. La contraposició de 
dos models d’Estat: administratatocèntic i individuocèntric. El model nord-americà de ciutadà armat 
com a dret constitucionalment garantit. Els orígens del dret a dur armes. La teoria del Castell i la 
autodefensa com a premisses per a l’autonomia individual. La Segona Esmena de la Constitució 
Federal Americana. El ciutadà armat com a premissa per a la gestió directa de l’Estat Comunitat. La 
jurisprudència de la Cort Suprema Nord-americana. La distinció entre delinqüència violenta i no 
violenta. La juridificació de la teoria de l’epidèmia. L’intervencionisme administratiu en un context de 
societat armada.  

Tema 10. El model europeu administratocèntric de monopoli i restricció d’armes per part de l’Estat. 
Els orígens de la intervenció administrativa a Europa i a Espanya. Reconeixement implícit de la 
prohibició de la possessió d’armes a la Constitució espanyola. La consignació legal del monopoli de 
les armes per part de l’Estat. El Reglament d’Armes. L’exercici de funcions de custòdia i vigilància 
amb armes de foc: la seguretat privada. La importància de l’informe d’aptituds físiques i psíquiques 
com a tècnica de prevenció de riscos i perills. El delicte de tinença il.lícita d’armes de foc. 

Tema 11. Intervenció de l’administració amb menors. 

Tema 12. Introducció als riscos mediambientals.  
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VII. METODOLOGIES DOCENTS 

Les classes teòriques a l’aula combinaran les classes magistrals, que ocuparan la major part del 
temps, i el desenvolupament i resolució d’exercicis de treball, normalment individuals o en parelles.   
 
Les classes pràctiques a l’aula, desdoblades en dos grups, consistiran en el desenvolupament 
d’exercicis i treballs en grup, en que s’aplicaran a la pràctica alguns dels conceptes presentats a les 
classes teòriques. Posteriorment s’efectuarà una posada en comú de la que es despendran les 
conclusions acadèmiques corresponents.  
 
Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i 
treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de temes relacionats 
amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe 
(lectures programades, exercicis individuals). A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents 
exercicis i casos pràctics.  
 
Les activitats d’avaluació avaluaran els coneixements i competències adquirits pels alumnes, d’acord 
amb els criteris que es presenten en el següent apartat. 

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

 
El sistema d’avaluació de l’assignatura és continu, i es requereix una assistència mínima d’un 80% per 
tal d’aprovar l’assignatura.  
 
Proves teòrico-pràctiques individuals (40%) 
 
El professor exposarà el sistema d’avaluació de cada sessió i les proves teoricopràctiques que exigirà 
assolir.  
 
Al llarg del curs es proposaran una sèrie d’exercicis individuals a entregar i que puntuaran a la nota 
final. Aquests exercicis seran plantejats durant les classes teòriques a l’aula i podran anar  associats a 
diferents lectures programades i/o recerca d’informació. En algunes ocasions, aquests exercicis 
podran ser realitzats en grups a indicació del professor.  
 
Prova teòrico-pràctica grupal (40%) 
 



 
 

Les classes pràctiques estaran organitzades en dos dies (dilluns i dissabte) als quals assistirà la meitat 
de la classe. Es treballarà en grups d’entre 3 i 4 alumnes i s’exposaran els casos pràctics o els temes 
preparats individualment de forma oral.  
 
L’ús de portàtil a les aules és permetrà en determinades sessions (el professor informarà quan el seu 
ús sigui possible i/o recomanable).  
 
Avaluació continuada (20%) 
 
La participació a classe serà essencial per a poder gaudir d’un 20% addicional a la nota de les proves 
teòric-pràctiques individuals i en grup. 
 
Prova final 
 
Hi haurà una prova final de recapitulació per aquells alumnes que no hagin assolit la nota mínima de 
5 (nota màxima:5 ) i  per aquells que vulguin pujar la nota de l’avaluació contínua. 
 
La prova consistirà en una sèrie de qüestions sobre els diferents temes exposats i treballats durant el 
curs. Concretament hi haurà 5 preguntes a desenvolupar i una reflexió final. 
 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT  

Tipus Activitat Hores ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

Activitats 
dirigides 

Classes 

teòriques amb 
la participació 

de l’estudiant 

60 40% RA 1.5 RA 10.2 

Activitats 

supervisades 
 

Debats i 

fòrums de 
debat  

15 10% RA 1.5 RA 10.2 

Activitats 
autònomes 

Estudi 
personal 

75 50% RA 1.5 RA 10.2 

TOTAL  150 100%  

 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 
1 Presentació de l’assignatura Avaluació nivell  

2 Tema 1 Explicació del professor i 
intervenció dels alumnes 2 

3 Tema 2 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

4 Tema 2 Classe teòrica. Debat amb els 4 



 
 
alumnes. Classe pràctica 

5 Tema 3 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

6 Tema 4 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

7 Tema 5 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

8 Tema 6 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

9 Tema 7 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

10 Tema 8 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

11 Tema 9 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

12 Tema 10 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

13 Tema 10 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. 2 

14 Tema 11 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

15 Tema 11 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 4 

16 Tema 12 Classe teòrica. Debat amb els 
alumnes. Classe pràctica 2 

17 Prova escrita Prova escrita.  4 

18 Debat temes 1-12 Comentaris dels treballs i debat 
a l’aula. 4 

19 Notes i revisió  2 
20 Examen Final del Semestre  2 

 

XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

És una assignatura on es mostren diferents àmbits de l’activitat privada on es produeix una 
intervenció administrativa, regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per 
assolir una prevenció integral. S’escullen sectors com el domicili, el domini públic, el lloc de treball, 
els transports públics i privats, l’Hosteleria, etc. i s’analitza la normativa, els instruments jurídics i les 
obligacions dels ciutadans per tal que els nostres especialistes en prevenció estiguin preparats per fer 
front als requeriments de les Administracions Públiques. S’estudien els conceptes de treballador, de 
contracte laboral, de comerciant, d’empresari, de societats mercantils, etc. per tal de trobar 
solucions adients als procediments administratius oberts. 
Paral·lelament s’aniran explicant els nous drets que emparen cada situació: de la dona, ambientals, 
de les minories, a la seguretat vial, a la prevenció de riscos laborals, a la seguretat alimentària, a la 
salut, antitabac, etc. adients al nou model de societat del risc. 
 
 


