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En tramitació el reconeixement per 
part de l’ISPC com a activitat de 
formació contínua pels membres 
dels cossos de policia i bombers 
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Formació especialitzada que capacita als professionals de la gestió 
i el control de la mobilitat per elaborar plans de seguretat viària a 
través de l’anàlisi dels factors de l’accidentalitat i del coneixement de 
la normativa.

Els accidents de trànsit s’han cobrat la vida de 870 persones l’any 2020. Tot i haver 
disminuït considerablement entre 1990 i 2010, en la darrera dècada les xifres anuals 
d’accidents de trànsit estan estancades i no es veu l’efecte, encara, dels programes 
europeus i dels plans a nivell estatal per reduir la sinistralitat viària, mentre l’opinió pública 
i la societat en general reclama solucions. (Font: epdata.es i DGT)

En la seguretat viària hi juguen un paper els següents agents i factors:

 ■ les institucions, en les àrees de la programació i gestió del trànsit, la normativa, la 
recerca i l’aportació pressupostària;

 ■ les empreses, mitjançant la contribució, en el seu àmbit, de l’organització del 
trànsit generat en la seva actuació;

 ■ les associacions, a través de la reivindicació responsable, la col·laboració en la 
formació viària i el control social del trànsit com a prioritat social i econòmica;

 ■ i els conductors de vehicles, l’aptitud dels quals es veu minvada sota la influència 
de drogues, alcohol i medicaments.

En conseqüència, davant de la multitud de factors i agents, i d’uns entorns de mobilitat 
amb una complexitat en augment, es fa necessari proporcionar coneixements, 
eines i pautes generals als professionals de la seguretat viària per elaborar plans 
de prevenció i d’actuació amb l’objectiu de minimitzar el risc dels usuaris de la via 
pública. Aquest programa de postgrau ofereix, doncs, la formació especialitzada per 
abordar casuístiques i intervencions en mobilitat i trànsit diverses i complexes.

Objectius
 ■ Formar en la gestió i la investigació 
d’accidents de trànsit.

 ■ Proporcionar coneixements per fer 
les accions necessàries i adequades 
per gestionar els accidents de trànsit.

 ■ Saber elaborar i tramitar les diferents 
diligències policials.

 ■ Proporcionar informació i eines als 
professionals de la gestió i control 
de la mobilitat per actuar en entorns 
complexos de seguretat viària.

Perfil d’ingrés
 ■ Persones interessades en seguretat 
pública i privada.

 ■ Professionals de la seguretat privada.
 ■ Mossos d’Esquadra, Policia Local.
 ■ Perits-investigadors.
 ■ Opositors.
 ■ Responsables d’assegurances.

Estructura del pla d’estudis

Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit

i Seguretat Viària (31 ECTS)
Crèdits

Gestió, processos o mètodes d’investigació en accidents de circulació 6

Dret de la seguretat viària i la circulació 6

Sistemes normalitzats de gestió de la seguretat viària 6

Tècniques mèdiques i psicològiques d’intervenció en els accidents de trànsit 5

Estratègia i pautes d’intervenció policial 5

Treball final de diploma de postgrau 3

Requisits d’admissió
 ■ Titulació de grau.

Els següents perfils també tenen accés al postgrau, sense requeriment de titulació de grau:
 ■ Professionals de la seguretat pública o privada.
 ■ Opositors als diferents cossos de seguretat.

Metodologia
Modalitat híbrida amb classes presencials i online.

 ■ 154 hores de docència.
 ■ Participació en aula Moodle, casos pràctics, material audiovisual, mitjans impresos i 
bibliografia, entre d’altres.

Informació general

Modalitat: Semipresencial
Crèdits: 31 ECTS.
Horari: Divendres, de 16h a 20h i dissabte, de 9h a 13h.
Places: 30
Inici i finalització: del 15/03/2021 al 21/11/2021.
Idioma: Català (50%), castellà (50%).
Preu: 1.980€. Preu reduït per alumni FUABformació i afiliats a SAP-Fepol, IPA i 
ACCPOLC: 1.881€. Preu Alumni Premium 1.782€.
Preinscripció:  consultar www.uab.cat/masters-i-postgraus
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FUABformació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Edifici Blanc, Campus de la  
Universitat Autònoma de Barcelona  
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-i-postgraus

Sortides professionals
 ■ Actuació com a perit de l’Administració, 
en el cas d’agents de seguretat pública.

 ■ Actuació com a perit de part i de 
companyies d’assegurança.

 ■ Especialista en reconstrucció 
d´accidents de trànsit.

 ■ Especialista en gestió dels accidents de 
trànsit i la seguretat viària.

 ■ Expert policial en la detecció de 
signes d´influència de substàncies 
psicotròpiques.

Coordinació
Salvador Rodríguez Fernández
Doctor en Dret Públic per la UAB.
Llicenciat en Criminologia i Dret. Màster 
en Estudis Policials. Graduat EPSI. Màster 
en iniciació a la Seguretat. Director de 
Seguretat.

Informació 
complementària

 ■ Assistència mínima 
obligatòria al 80% de les 
classes per a l’acreditació dels 
cursos. 

 ■ Horaris compatibles amb la 
jornada laboral. 

 ■ Cursos meritoris per a les 
oposicions.

 ■ Proporciona l’habilitació 
professional per exercir 
de perit davant de jutjats i 
tribunals.
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