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Guia docent de l’assignatura “Regulació de les Organitzacions” 

 

1. IDENTIFICACIÓ 

 Nom de l’assignatura: Regulació de les organitzacions 
 Codi: 101838 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic: 2018/2019 

 Tipus d’assignatura: Obligatòria 

 Crèdits ECTS (hores): 6 

 Període d’importació: Primer semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Català/Castellà 

 Responsable de l’assignatura i mail de contacte: Dra. Maria Ysàs Solanes; mail: 

maria.ysasab.cat 

 Altres professors: Sra. Obdulia De La Rocha; mail: obdulia.DeLaRocha@uab.cat 

 

 

2. PRESENTACIÓ 

 

Enllaçant amb els continguts bàsics impartits a l’assignatura de primer curs de “Dret de la seguretat” a la que es 

dona una visió general de la matèria des de l’àmbit públic, ampliem els continguts cap a dos línies importants per 

comprendre la regulació jurídica de les organitzacions en l’àmbit de la seguretat. 

La primera línia s’iniciarà amb l’explicació dels conceptes bàsics necessaris per a comprendre la necessitat de la 

regulació i autoregulació de les organitzacions. També s’explica l’estructura general de la responsabilitat. 

La segona línia analitzarà en profunditat la responsabilitat civil i la responsabilitat patrimonial de l’Administració i 

la responsabilitat social corporativa en tots els seus àmbits a través de l´anàlisi de supòsits pràctics.  
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3. OBJECTIUS FORMATIUS 

 

L’objectiu de l’assignatura es que l’alumne conegui i pugui distingir els diferents tipus de responsabilitat 

en tots els àmbits.  

 

L’alumne ha de poder contemplar dintre de les organitzacions la incidència de la responsabilitat civil, 

patrimonial, social, comptable, professional, etc., i els efectes de la falta de mesures de prevenció. 

 

Mitjançant les pràctiques fetes amb casos reals trets de sentències judicials i casos específics, l’alumne 

tindrà els elements necessaris per preveure les necessitats de seguretat prèvies, així com les vies, en el seu 

cas, a les que s’ha d’acudir per decidir la problemàtica dels danys a indemnitzar o a reclamar. 

 

 

 

4. COMPETÈNCIES i RESULTATS D’APRENENTATGE  

 

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. 

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. 
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Resultats d’Aprenentatge  

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 

 

 

 

5. TEMARI I CONTINGUTS 

 
Bloc 1. Deure jurídic i responsabilitat 

 

UNITAT 1. CONCEPTES BASICS GENERALS. 

1. Dret Privat i Dret Públic.  

2. Persona.  

3. Obligacions: naturalesa i efectes, tipus, naixement, parts i extinció. o negligència.  

4. Contractes: concepte, parts, interpretació, rescissió i nul·litat. Quasi contractes i obligacions nascudes de la 

culpa 

5. Organització judicial espanyola. Jurisdicció i competències: conceptes. Organització de la jurisdicció penal a 

Espanya 

 

UNITAT 2.  DANYS I RESPONSABILITAT  

1. Introducció. Antecedents.  

2. Dany i responsabilitat  

3. Teoria de la culpa.  

4. Evolució Responsabilitat objectiva i responsabilitat per risc  

5. Responsabilitat contractual y extracontractual  

6. Responsabilitat civil derivada de la infracció penal. 

7. Vies per fer afectiva la responsabilitat Mesures alternatives.  

8. La cobertura del risc  
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UNITAT 3. RESPONSABILITAT CIVIL PER FET PROPI .  

1. Naixement de la responsabilitat civil. Requisits.  

2. Comportament danyós: Acció o omissió. Antijuridicitat i imputabilitat.   

3. Dany. Concepte y classificació. Dany moral  

4. El nexe causal. Teories. Interferències  

5. La culpa y la Jurisprudència  

6. La reparació del dany: Específica. Pecuniària Valoració.  Indemnització 

  

UNITAT 4. RESPONSABILITAT PER FET ALIÈ   

1. Introducció a la responsabilitat per fet aliè.  

2. Presumpció de culpa  

3. La responsabilitat de pares i tutors. Fonament i requisits. Criteri d’imputació  

4. La responsabilitat de l’empresari. Fonament i requisits. Acció de repetició  

5. La responsabilitat del Centre docent d’ensenyament secundari i dels professors. Concepte i requisits. 

Subjectes responsables. Acció de repetició 

 

UNITAT 5. RESPONSABILITAT CIVIL REGULADA EN LLEIS ESPECIALS  

1.El dany Moral . La responsabilitat civil en cas de lesió de l’honor, la intimitat i la imatge.  

2.La responsabilitat civil davant dels consumidors i dels usuaris. Els diferents règims de responsabilitat en el 

Reial Decret-Legislatiu 1/2007 3.  

3. Responsabilitat civil mèdica i hospitalària com responsabilitat contractual i extracontractual. 

4. Responsabilitat civil per defectes de la construcció. 

5. La responsabilitat civil per l’ús de vehicles a motor. 

 

 

 

UNITAT 6. LA RESPONSABILITAT SOCIAL 

1. Antecedents. Pacto Mundial (Davos) 1999. El Llibre verd UE 2001. El Llibre blanc de la RSE, Espanya 2006. 

2. Un  nou model empresarial. Empresa responsable i empresa sostenible 

3. Conceptes: Responsabilitat civil i de RS 

4. La RSE en l’àmbit Privat i la Responsabilitat Social de les Organitzacions en el àmbit Públic.  



 

 

 

 
5 

08.03.001 

Rev.: 02 

 

 

 

Bloc 2. Sistemes de responsabilitats administratives 

 

Unitat 1.INTRODUCCIO A LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

1. Principals Característiques dels diversos sistemes de responsabilitat. 

2. Fonaments. 

3. Evolució del concepte. 

4. Situació actual de responsabilitat a l´estat Espanyol. 

5. La responsabilitat patrimonial en el compliment de la normativa de la Unió Europea. 

6. La responsabilitat de L´Estat per actes o normes del poder legislatiu. 

7. La responsabilitat de L´Estat per actes del poder judicial.  

 

Unitat 2.PRINCIPIS, CARACTERISTIQUES I REQUISITS  

1. Principis de responsabilitat patrimonial. 

2. L’excepció en cas de força major. 

3. Característiques  i Requisits de la responsabilitat patrimonial. 

 

Unitat 3.LA INDEMNITZACIO. SUPOSITS 

1. La indemnització. 

2. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques. 

    3.    La responsabilitat de l’administració en relacions de dret privat. 

    4.    La responsabilitat en matèria d’assistència sanitària 

 

Unitat 4.EL PROCEDIMENT DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  

1. Introducció.  

2. Regulació, Marc normatiu i àmbit. 

3. Àmbit. 

4. Procediment general  

5. Procediment abreujat  
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Unitat 5.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES AUTORITATS I PERSONAL DE LES     ADMINISTRACIONS 

PUBLIQUES.  

1. Subjectes de la responsabilitat. 

2. Tipus de responsabilitat del personal  

3. Acció de regrés: Requisits. Característiques. Procediment . Dret d’opció de les víctimes. 

4. Transparència i bon govern   

 

Unitat 6.RESPONSABILITAT COMPTABLE  

1. Responsabilitat comptable : Normativa, Definició, Subjectes, Supòsits, Procediment i Efectes. 

2. Principals  Organismes de control 

3. Tribunal de Comptes,  

4. Sindicatura de Comptes, 

5. Oficina Antifrau. 

 

Unitat 7.ALTRES RESPONSABILITATS DEL PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES      

1. Responsabilitat disciplinària. Principis. 

2. Tipologia de faltes i sancions. Procediment  

2.    Responsabilitat  penal .  

3.    Responsabilitat civil subsidiària en causa penal.  

 
 

6. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 

 

 

Nociones de Derecho Civil Vigente en Cataluña. MC. Gete-Alonso, S. Navas,  J. Solé, M.Ysàs. Editorial Tirant lo Blanc. 
Valencia, 2011 
.  
Tratado de la responsabilidad civil, 5ª ed.,. F. Reglero Campos (coord.) Pamplona 2014. 
 
Libro Blanco de la RSE en España (2006) BO de las Cortes Generales nº 424/4-8 de 2006 www.congreso.es 
 
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas – Jesús González Pérez (Civitas) 

Derecho administrativo. Prof. Parada 

Curso de Derecho Administrativo – Prof. Morell Ocaña 

http://www.congreso.es/
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Derecho Administrativo – Luis Cosculluela Montaner 

Curso de Derecho Administrativo – E. García de Enterria i Tomás Ramon Fernández (Civitas) 

El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas – Tomas Cobo 

Olivera (Ed. Bosch). 

La Responsabilidad Patrimonial de los entes locales – Eduardo Barrachina Juan (PPU) 

Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero – J Gonzalez Pérez y otros (Civitas) 

La conflictivitat competencial. Seguretat Pública – Assumpta Palau Marginet. Institut d’Estudis Autonòmics. 

WEBS 

http://www.indret.com/es/    

http://civil.udg.es/normacivil/  

 
MATERIAL DISPONIBLE A L’ESPAI DOCENT DE LA ASSIGNATURA AL CAMPUS VIRTUAL 
Normativa, jurisprudència i articles. 
 

 

7. METODOLOGIA DOCENT 

 

Les classes teòriques es faran amb suport de TIC i incentivant la participació i el debat en grup. Els estudiants 

exposaran a classe en síntesi els punts tractats a la sessió anterior. 

Les classes pràctiques consisteixen en resolució de casos i anàlisis de la jurisprudència amb la participació activa 

de l'estudiant exposant la problemàtica i discutint les solucions. 

Lectura de doctrina i jurisprudència com a base per a resoldre el casos pràctics aplicant la teoria impartida.  

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic 

 

 

7.1 ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

Títol UD Hores ECTS Resultats d’aprenentatge 

Tipus: Dirigides 
 

       
     

http://www.indret.com/es/
http://civil.udg.es/normacivil/


 

 

 

 
8 

08.03.001 

Rev.: 02 

 

 

Classes teòriques i tallers amb 
participació de l’estudiant 

 
60 2,4 RA 1.5 RA 10.2. 

     

     
     

Tipus: Supervisades      . 
     

Debats i fòrums de debat  15 0,6 RA 1.5 RA 10.2. 
     

     
     

Tipus: Autònomes     
     

Estudi personal 
 

 
37,5 1,5 RA 1.5, RA 10.2. 

     

Lectura Doctrina  i jurisprudència  37,4 1.5 RA 1.5, RA 10.2. 
     

 

8.  SISTEMA D'AVALUACIÓ 

 

Exàmens escrits 

 

A cada Bloc hi haurà una prova escrita de la matèria. Total dos proves. 

 

La prova escrita consistirà en preguntes del programa a desenvolupar. 

 

L’alumnat que no superi les proves escrites esmentades anteriorment podrà acudir a la reavaluació. 

 

La nota per aprovar cada examen es de 5 sobre 10. 

 

Els exàmens es podran fer en format oral a criteri del professorat  

 

Exercicis i problemes 
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Aquesta avaluació es farà a les sessions pràctiques.  

 

Consistirà en 5 passos: 

 

- La preparació pels alumnes de les pràctiques o exercicis que el professorat proposi.  

- Exposició a classe de la pràctica. 

- Plantejament i discussió dels problemes sorgits en la preparació i exposició. 

- Correcció i conclusions del cas resolt.  

- Presentació a través de l’espai virtual de l’assignatura  i lliurament per escrit al professorat del cas 

resolt i corregit amb el model determinat pel professorat. 

 

La data de lliurament del cas pràctic serà el dia de la classe teòrica posterior al de la pràctica resolta .  

 

Per a ser avaluat dels temes treballats a l’aula es obligatori entregar TOTS els treballs. 

 

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es 

podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels 

continguts del programa.  

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el 

pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No 

obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. 

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document 

que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI. 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa 

acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació 

significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb 

independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses 

irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura 

serà 0". 

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat. 
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8.1 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

Títol Pes Hores ECTS 
Resultats 
d’aprenentatge 

 
Prova escrita B. 1 

 
30%  2 0.08 RA 1.5, RA 10.2. 

     

Prova escrita B. 2 
 
30% 2 0.08 Ra 1.5, RA 10.2. 

     

Lliurament d’exercicis i 
problemes. 

 
30% - - Ra 1.5, RA 10.2. 

     

  Informes de les pràctiques 
  realitzades 

 
10% - 

 
- Ra 1.5, RA 10.2. 

     

 
 

   
     

 

 

 

 

9. PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL  

Els professionals de la prevenció i la seguretat són els responsables de les mesures i plans que afecten empreses i 

persones. Han de conèixer el risc que assumeixen amb les seves decisions, que es tradueixen en la responsabilitat 

civil i patrimonial tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. L’estructura de la responsabilitat des del punt de 

vista jurídic és la base d’aquesta matèria així com els seus efectes en la seva activitat professional 

 

 

 


