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El Curs en Gestió i Dret de la Seguretat és una reformulació del programa del mateix 
nom de 25 ECTS, que la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral han ofert al llarg de 55 edicions al Campus UAB i en altres comunitats 
autònomes.

La distribució de crèdits actual està pensada per ajustar-se a l’esborrany de la nova 
normativa en matèria de seguretat privada en fase de desenvolupament, i que vincula 
aquesta formació amb una qualificació profesionalitzadora que habilita com a 
Director de Seguretat Privada i com a Cap de Seguretat Privada.

Aquest curs respon a la demanda de formació contínua i especialització dels 
professionals de la seguretat, especialment dels que desitgin fer un pas endavant en la 
seva trajectòria laboral i vulguin obtenir l’habilitació com a Director de Seguretat i Cap de 
Seguretat.

Objectius
 ■ Capacitar a l’alumne amb els 
principis i normes jurídiques per a fer 
front a les responsabilitats tècniques 
i organitzatives dels serveis propis 
d’una organització de seguretat 
privada. 

 ■ Incorporar els mitjans tècnics actius 
i passius a les aplicacions de la 
seguretat privada, realitzant la gestió 
dels recursos humans, tècnics i 
financers. 

Metodologia
 ■ Professorat integrat per prestigiosos 
juristes i experts en tecnologia i 
sistemes de seguretat. 

 ■ El programa es fonamenta en la 
creació d’espais formatius que 
incentivin l’aprenentatge significatiu 
de l’alumne, incloent docència 
directa i treball personal. 

 ■ 1/3 de classes presencials amb 
professors.

Perfil d’ingrés
El programa està dirigit a:

 ■ Graduats, llicenciats o diplomats 
relacionats amb la seguretat pública i 
privada. 

 ■ Membres de les administracions i 
organitzacions amb competències en 
la matèria. 

 ■ Gestors responsables de les 
organitzacions de seguretat privada o 
pública. 

 ■ Altres professionals de la seguretat 
(comandaments).

Curs Superior en Gestió 
i Dret de la Seguretat

Informació general

Titulació: certificat d’aprofitament del Curs Superior en Gestió i Dret de la Seguretat.
Modalitat: presencial.
Crèdits: 15 ECTS.
Places: 80.
Inici i final: del 13/12/2021 al 15/12/2022.
Horari: de dilluns a dijous de 16 a 20 h. Docència una setmana al mes.
Idioma: castellà (50%), català (50%).
Preu: 2.050 €. Preu reduït per alumni FUABformació, afiliats a SAP-Fepol, IPA i 
ACCPOLC i entitats col·laboradores. 1.947 €.
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: oberta a www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral

Programa del curs

Seguretat pública i privada. Regulació professional
Normativa de seguretat pública i privada; Seguretat privada, dret internacional i 
dret de la Unió Europea; Normativa de seguretat: dret mercantil, dret penal i dret 
administratiu; Normativa sobre armes; La intel·ligència aplicada a la seguretat; 
Protecció civil; Infraestructures crítiques; Col·laboració amb la seguretat pública: 
cos nacional de policia; Col·laboració amb la seguretat pública: mossos d’esquadra; 
Deontologia professional; Criminologia.

M.1

Àrea de seguretat corporativa 
Seguretat física; Seguretat electrònica: circuits, sistemes i central d’alarmes; 
Seguretat en entitats de crèdit; Seguretat laboral; Seguretat contra incendis; Seguretat 
mediambiental i industrial; Protecció personal.

M.2

Àrea de gestió empresarial i de la seguretat
Funcionament dels departaments de seguretat; Gestió i anàlisi de riscos; Planificació 
de la seguretat; Seguretat Patrimonial; Organització i finançament d’empreses; Gestió 
i direcció d’activitats de seguretat privada; Seguretat lògica; Seguretat de dades 
personals; Direcció d’equips humans i habilitats comunicatives.

M.3

Àrea de coneixements complementaris en la gestió de la seguretat
Unitats canines en seguretat privada; Autoprotecció; Mesures i contramesures 
electròniques; La seguretat en circuits; La seguretat en el control de masses; Primers 
auxilis en seguretat privada; La seguretat en centres comercials; Seguretat hotelera; 
Seguretat en esdeveniments i espectacles; Seguretat i coordinació en dispositius; 
Seguretat en transport ferrocarril i transport metropolità.

M.4

Projecte final M.5
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Sortides professionals
 ■ Acreditació com a director de 

seguretat privada en entitats 
públiques o privades.

 ■ Cap de seguretat privada en entitats 
públiques o privades.

 ■ Directiu d’empreses de servei de 
seguretat privada. 

 ■ Assessors i consultors en seguretat 
privada.

 ■ Gestors de projectes en seguretat 
privada. 

 ■ Habilitació com a formador en 
l’àmbit de seguretat privada en les 
àrees tècnico-professional i socio-
professional. 

 ■ Consultor de seguretat privada.

Coordinació
Francesc Gómez Macià.
Psicòleg. Director i cap de seguretat. 

Informació 
complementària

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

 ■ Horaris compatibles amb la 
jornada laboral. 

 ■ Formació bonificable a la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Cursos meritoris per a les 
oposicions.

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/prevencio-seguretat-integral
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