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Guia docent de l’assignatura Plans de recuperació de  desastres i 

assegurances 
 

 

I. IDENTIFICACIÓ 

 
 Nom de l’assignatura: Plans de recuperació de desastres i assegurances 

 Codi: 101858 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic: Tercer 

 Tipus d’assignatura: Formació Bàsica 

 Crèdits ECTS: 6 

 Període d’impartició: Segon Semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Català/Castellà  

 Professor/a Responsable de l’assignatura: Rafael Nadal Ribas 

 Correu electrònic: nrrafael@hotmail.com 

Equip docent: 

 Professor/a : Pau Gavarró 

 Correu electrònic: pgavarro@peradejordi.com 

II. PRESENTACIÓ 

Desenvolupar les habilitats que han de tenir els responsables de riscos a l'efecte de que 
l'empresa pugui  desenvolupar la seva activitat controlant els riscos que l’amenacen i, per tal 
d’estar preparats davant qualsevol contratemps, disposar de: 
 

- Un sistema preventiu capaç d’organitzar els mitjans humans i materials en front dels 
riscos de l’activitat desenvolupades i dissenyat per reduir les conseqüències en cas 
d’un sinistre i escurçant, el màxim possible, el període d'afectació. 

- Disposar del finançament adequat a través de les assegurances contractades per 
reposar o reparar els béns afectats i poder assumir sense dificultat les pèrdues 
indirectes que poguessin presentar-se (lucre cessant). 

- Una metodologia adequada per a la investigació de les causes d’un sinistre. 
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III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 
 

Una correcta gestió dels riscos passa per l'anàlisi dels mateixos, la seva correcta avaluació, en la seva 
reducció o anul·lació, la seva correcta valoració i el seu finançament. 
 
En aquesta assignatura s'introduirà a l'alumne en la valoració i finançament dels riscos que 
amenacen a una empresa amb la finalitat que sigui capaç de valorar la millor relació qualitat-preu en 
un contracte d'assegurances i conèixer, en tot moment, els riscos que té coberts i les exclusions. 
 
Per això , i a partir dels riscos existents en el seu entorn, l’alumne tindrà capacitat per a plantejar un 
programa de treball dirigit a: 

 
- Identificar i avaluar els riscos 
 
- Prevenir-los i protegir-se davant dels riscos  de la forma més convenient 
 
- Valorar les seves conseqüències tant directes como indirectes. 

 
- Proposar sistemes de finançament adequats per poder fer front a les possibles 

contingències que puguin plantejar-se en l’empresa. 
 

- Conèixer com s’ha de desenvolupar la investigació de les causes d’un sinistre 
 
 
Competències Específiques  
 
CE1) Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i 
seguretat integral. 
 
CE2) Realitzar anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat. 
 
Resultats d’Aprentatge  
 
RA1.5) Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les 
organitzacions. 
 
RA2.2) Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de 
les contingències. 
 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT3. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes. 
 
CT4. Treballar i aprendre de manera autònoma. 
 



 
 

3 
 

CT5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional  
         desenvolupant la curiositat i la creativitat. 
CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica. 
 
CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes. 
 
 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

Presentació  
1. La Institució asseguradora. El Consorcio. 
2. El contracte d’assegurances. 
3. Pòlisses comercialitzades. 
4. El sinistre. El Peritatge. El salvament. 
5. Valoració de bens. 
6. Gerència de risc. Seguretat industrial i prevenció de riscos patrimonials. 
7. Identificació i avaluació de riscos. 
8. Inspeccions de risc. 
9. Investigació de sinistres. 
10. Casos pràctics. 
 

VI. BIBLIOGRAFIA 

- Ley  50/80 de 8 de octubre del contrato de seguros. 
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 
- Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de contratación 
- Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caracter personal. 
- Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil 
- R.D. 6/2004 de ordenación y supervisión de los seguros privados 
- R.D. 7/2004 de 23 de octubre del estatuto legal del Consorcio de Compensación de 

seguros. 
- R.D. 300/2004 de 20 de febrero que aprueba el Reglamento del seguro de riesgos 

extraordinarios. 
- R.D. 8/2004 de 20 de octubre que aprueba la responsabilidad civil de los vehículos a 

motor. 
- RD 2267/2004 reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
- RD 314/2006 código técnico de la edificación 
- Ley 26/2006 de 17 de julio de la mediación 
- R.D. 1720/2007 que aprueba el reglamento de protección de datos personales. 
- R.D. 393/2007 norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicadas a actividades que pueden originar situaciones de emergencia 
- R.D. 1507/2008 que aprueba el reglamento del seguro obligatorio de la responsabilidad 

civil en la circulación de vehículos a motor. 
- Decret 30/2015 Cataleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 

d’autoprotecció. 
- CECAS (Centro de Estudios del Consejo General de Colegios de Mediadores de 

Seguros), editor de los manuales sobre los siguientes seguros: 
- Transportes 
- Automóviles 
- Multirriesgos 
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- Responsabilidad civil 
- Vida 
- Accidentes 
- Salud y asistencia sanitaria 
- Pérdida de beneficios 
- Asistencia jurídica y en viajes 
- Decesos 

- NTP 274 investigación de accidentes: árbol de causas 
- Manual de Seguridad contra Incendios (CETIB) Guía básica de investigación de 

incendios. 
 
 

VII. METODOLOGIES DOCENTS 

Modalitat presencial: 
 
Les classes teòriques es faran amb suport de TIC  i incentivant la participació i el debat en grup. 
 
Les classes pràctiques consisteixen, comentant les solucions, en: 
 

- Resolució de casos. 
- Presentació de treballs. 
- Realització d’informes 
- Comentaris sobre temes de actualitat 

 

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

Modalitat presencial: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Necessari aprovar l’examen per aprovar l’assignatura 
 

Es valorarà la presentació i les faltes ortogràfiques 
 
“Sense perjudici d’altres mesures disciplinàries oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica 
vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la 
qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ..., una 
activitat d’avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d’avaluació amb un zero (0). Les activitats 
d’avaluació qualificades d’aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és 
necessari superar qualsevol d’aquestes activitats d’avaluació per aprovar l’assignatura, aquesta 
assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs”. 
 

Element d’avaluació Pes a la  
qualificació final 

Resultats 
d’aprentatge 

Proves escrites i orals que permetin valorar els 
coneixements adquirits per l'estudiant 60% RA1.5 y RA2.2 

Lliurament dels exercicis i problemes  30% RA1.5 y RA2.2 
Assistència i a les classes per lliurament de 
treballs i signatures. 10% RA1.5 y RA2.2 
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Proves teòriques individuals (60%): 
 

- Assegurances: 1 exàmens escrits tipus test amb exercicis pràctics, similars als desenvolupats 
en la classe, que valdran el 35 % de la nota final. 

 
- Plans de recuperació de desastres: 1 examen escrit tipus test amb exercicis pràctics, similars 

als desenvolupats en la classe, que valdran el  25 % de la nota final. 
 
 

Avaluació temes treballats a l’aula (30%): 
 

- Assegurances: es proposaran una sèrie de exercicis a lo llarg de les classes, la seva resolució 
suposarà el 20 % de la nota final.  

 
- Plans de recuperació de desastres: es proposaran una sèrie de exercicis a lo llarg de les 

classes, la seva resolució suposarà el 10 % de la nota final.  
 

Avaluació continuada (10%): 
 

- Assegurances: l’assistència i el lliurament de treballs a la sessió suposarà el 6 % de la nota 
final.  

 
- Plans de recuperació de desastres: l’assistència i el lliurament de treballs a la sessió  

suposarà el 4 % de la nota final.  
 
 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT  

Tipus Activitats formatives Hores 
 

Crédits ECTS 
(6*hores/150) 

Resultats  
d’aprenentage 

 
DIRIGIDES 

Classes teòriques 
Classes pràctiques 

40 
20 

2,4  
RA 1.5  RA 2.2 

SUPERVISADES Tutories 15 0,6 RA 1.5  RA 2.2 
 
AUTÒNOMES 

Estudi 
Recerca i lectura 
Presentació de diferents activitats 

 
75 

 
3 

 
RA 1.5  RA 2.2 

TOTAL TOTAL 150 6  
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X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

 
SETMANA TEMA MÈTODE  HORES 

1 

 
Introducció 

L’assegurança-El Consorci 
  

2 

 
2 dirigides 
 

2 
 

L’assegurança-El Consorci 
 

2 
 
2 dirigides 
 

3 
El contracte 

Pràctiques grup I 
 

2 
4 dirigides 
5 autònomes 

4 Pràctiques grup II 
El contracte 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

5 Tipus de pòlisses 
Pràctiques grup I 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

6 Pràctiques grup II 
Tipus de pòlisses 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

7 Gerència de riscos 
Pràctiques grup I 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

8 Pràctiques grup II 
Examen 2 

2 dirigides 
5 autònomes 

9 
 

Avaluació de riscos 
 

2 
 
2 dirigides 

10 Avaluació de riscos  2 
2 dirigides 
5 autònomes 

11 Inspecció de riscos 
Pràctiques grup I 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

12 Pràctiques grup II 
Inspecció de riscos 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

13 Plans de continuïtat 
Pràctiques grup I ELIMINAR 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

14 Pràctiques grup II 
Plans de continuïtat ELIMINAR 2 

4 dirigides 
5 autònomes 

15 Investigació de sinistres 
 2 

2 dirigides 
5 autònomes 

16 EXAMEN  2 
 
5 autònomes 

   
 

20 JUNY 
 

EXAMEN  2 
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XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

La financiacio dels riscos ve practicant-se  des de 2.000 anys abans de Crist, sempre en el sistema 
mutual, es a dir, pagant molts per poder  fer front als danys  soferts per uns pocs. 
 
El contracta d’assegurances  front  al estalvi  te l’avantatja de que des de el primer dia se disposa de 
una cobertura al 100 % sempre i quant el contracte estigui correctament realitzat. 
 
Segon el que s’exposa, una empresa per  garantir  la seva supervivència en cas d’una incidència 
important, tindrà de disposar de: 
 

• Pla de recuperació de desastres mitjançant un sistema preventiu que tingui en compte els 
riscos de l’activitat. 
 

• Pla de financiació per poder  fe front a las possibles despeses ocasionades per el danys 
directes i els indirectes. Aquí les assegurances jugant un paper importantíssim  


