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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

DRET DE L'ASSEGURANÇA 

 
Trimestre: Tercer 
Crèdits: 4ECTS 
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores (24 hores de docència) 
Llengua de docència: castellà 
 
Docència: les sessions s’impartiran en format virtual. Si la situació sanitària ho permet, 
tan aviat com sigui possible es retornarà a la docència presencial a la seu de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinador: Dr. Carlos Gómez Ligüerre 
Contacte: carlos.gomez@upf.edu 
 
Professorat: 
 

• Dr. Mercè Fernández Gallego, direcció tècnica d'automòbils, Reale Seguros, 
professora associada (Universitat Pompeu Fabra) 

• Dr. Carlos Gómez, professor titular d'universitat (Universitat Pompeu Fabra) 
• Eduardo Pavelek Zamora, advocat, Fundación Mapfre 
• Dr. Sonia Ramos, professora agregada (Universitat Pompeu Fabra) 

 
 
1. Presentació de l’assignatura 
 
La rellevància de l'assegurança és inqüestionable en tots els àmbits de l'activitat 
econòmica. El grau de maduresa dels mercats i de les activitats econòmiques que es 
presten en ells va aparellat amb l'extensió de la 'cultura asseguradora'. És impensable 
organitzar la pròpia activitat professional o iniciar qualsevol activitat econòmica sense la 
deguda cobertura asseguradora que, cada vegada amb més freqüència, s'ha de 
contractar amb caràcter obligatori i previ a el desenvolupament de moltes activitats. 
 
El curs ofereix als estudiants una visió completa del funcionament de l'assegurança en 
totes les seves modalitats, amb especial atenció a l'evolució jurisprudencial en la matèria 
i als desenvolupaments més recents en el mercat assegurador. 
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2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011) 

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els 
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual 
s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als 
interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats 
públiques i en les funcions d'assessorament. 
E3. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de 
la pràctica professional. 
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu 
treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa 
mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió de el 
coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades. 
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment 
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin dirigides, 
d'acord si és el cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 

E14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris. 
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3. Continguts, programació i professorat 

Sessió Data Professor Matèria 
 
1 
 6/4/2021 

(18:30-20:30 h.) Carlos Gómez 

Riesgo y seguro 
(Fundamentos económicos del 
seguro y régimen legal aplicable. 
Reaseguro) 
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9/4/2021 
(18:30-20:30 h.) Mercè Fernández 

El contrato de seguro: 
elementos y caracteres. Tipos 
de contrato de seguro. 
(Características del contrato de 
seguro y elementos. Elementos 
reales, personales y formales. 
Distinción entre seguros 
personales y patrimoniales). 
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15/4/20121 
(14:30-16:30 h.) Mercè Fernández 

Cláusulas de limitación del 
riesgo y delimitadoras de la 
cobertura. 
(Con especial atención a la 
jurisprudencia sobre la distinción y 
sus consecuencias prácticas, tanto 
en la contratación como en la 
cobertura. Estudio del derecho de 
repetición de la compañía 
aseguradora) 

 
4 
 16/4/2021 

(14:30-16:30 h.) Carlos Gómez 

Seguros de daños (I) 
(Disposiciones generales, 
incendios, robo, transporte, lucro 
cesante, caución, crédito) 

 
5 
 29/4/2021 

(16:30-18:30 h.) Mercè Fernández 

Seguros de daños (II) 
(Seguros de empresas, de hogar, 
de comunidades y otras 
modalidades multirriesgo. El 
derecho de subrogación de la 
aseguradora) 
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6 
 30/4/2021 

(18:30-20:30h.) Carlos Gómez 

Seguro de responsabilidad 
civil. Cláusulas claim made. 
(Concepto de tercero perjudicado, 
la acción de repetición contra el 
asegurado) 

 
7 
 6/5/2021 

(14:30-16:30 h.) Carlos Gómez 

Acción directa del perjudicado 
contra la compañía 
aseguradora del responsable. 
(Excepciones oponibles y 
evolución jurisprudencial) 

 
8 
 14/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Mercè Fernández 

Seguro de automóviles. 
Nuevas formas de movilidad y 
Seguro Obligatorio de 
Automóviles. 
(Régimen legal y evolución 
jurisprudencial) 

 
9 
 18/5/2021 

(14:30-16:30 h.) Carlos Gómez 

Seguros de personas (I) 
(Seguro de accidentes y seguro de 
vida. Cuestiones de derecho 
sucesorio. Unit link) 

 
10 
 20/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Sonia Ramos 

Sistema de valoración de 
daños personales causados 
por vehículos a motor 
(Funcionamiento y aplicación de 
las tablas) 

 
11 
 21/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Eduardo Pavelek 

Seguros de responsabilidad 
civil profesional 
(Especial referencia a médicos, 
abogados, procuradores, notarios 
y registradores) 

 
12 
 27/5/2021 

(16:30-18:30 h.) Sonia Ramos 

Seguros de personas (II) 
(Seguro de salud y responsabilidad 
de la aseguradora por daños 
causados por su cuadro médico) 

4. Avaluació 

El sistema d'avaluació serà el previst en l'art. 17 RD 775/2011 per a l'examen oficial 
d'accés a la professió d'advocat i consistirà en una prova objectiva de respostes 
múltiples. 
Els estudiants que no superin l'assignatura en la primera convocatòria podran recuperar 
la seva nota en una segona convocatòria que tindrà lloc al tercer trimestre a la data que 
determini la Direcció del Màster. 
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5. Textos legals i bibliografia recomanats 

a) Textos legals bàsics 

- Código civil 
- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios 
- Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor 

b) Bibliografia recomanada 

- José Antonio Badillo Arias (coordinador), Ley de Contrato de Seguro. Jurisprudencia 
comentada, 2ª edición, Aranzadi, 2017. 

- José Manuel Busto Lago, Fernando Reglero Campos (coordinadores, Tratado de 
responsabilidad civil, 5ª edición, Aranzadi, 2017. 

- Luis Díez-Picazo, "Fundamentos del derecho civil patrimonial", volumen V: La 
responsabilidad civil extracontractual, Civitas, 2011. 

- Fernando Sánchez Calero (director), Comentario a la Ley del Contrato de Seguro, 4ª 
edición, Aranzadi, 2010. 

- Treballs publicats sobre les matèries objecte d'anàlisi al curs a la revista electrònica 
InDret (www.indret.com) 

 


