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Formació universitària integral en les tècniques, els procediments 
i la normativa d’aplicació per a la planificació i gestió de situacions 
d’emergència.

Qualsevol organització, pública o privada, requereix professionals en l’àmbit de 
l’autoprotecció i emergències que comptin amb:

 ■ Una visió integral.
 ■ Coneixement de la pluralitat de variables que poden influir en una situació 
d’emergència.

 ■ Competència per a analitzar els riscos que poden originar una emergència.
 ■ Capacitat per a comunicar, coordinar equips i introduir millores en la gestió 
d’emergències.

El Màster en Riscos i Emergències està concebut per a formar i acreditar a aquests 
professionals i té els següents objectius:

 ■ Dotar dels coneixements necessaris per a elaborar plans d’autoprotecció i per 
a obtenir l’acreditació com a personal tècnic competent en l’elaboració de plans 
d’autoprotecció per a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, 
d’acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, substituït posteriorment pel Decret 
30/2015 de 3 de març.

 ■ Aprofundir en la prevenció i la planificació de riscos i en la gestió d’emergències, 
a través d’un mòdul pràctic de gestió, habilitats directives i execució i direcció 
d’operacions.

Requisits d’admissió i perfil 
d’ingrés
Per a accedir es requereix:

 ■ Títol universitari oficial espanyol, o 
un altre expedit en l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, o extracomunitari 
amb accés a màster.

 ■ Presentació de Curriculum vitae.

Els estudis van dirigits a titulats 
universitaris i professionals d’àmbits 
relacionats amb la protecció civil.

Les persones que comptin amb 
l’acreditació del Departament 
d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya com a Tècnic 
Competent en l’Elaboració de Plans 
d’Autoprotecció, nivell superior, 
poden accedir directament al segon 
curs amb condicions especials de 
matrícula. 
Consultar en:
formacio.continuada@uab.cat

Estructura del pla d’estudis
El Màster en Riscos i Emergències (60 ECTS) consta de dos cursos acadèmics.

 ■ Primer curs: s’imparteix el Postgrau en Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans 
d’Autoprotecció, amb habilitació professional del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i títol propi de Postgrau per la UAB.

 ■ Segon curs: s’imparteix la resta de la formació per a accedir al títol de Màster en 
Gestió de Riscos i Emergències. 

Per a obtenir el títol de màster és necessari realitzar tots dos i el Treball Final de Màster.

Primer curs Crèdits

Introducció a la gestió de riscos 6

El factor humà en la gestió de les emergències 6

Àrees tecnològiques i normes tècniques 6

L’impacte social de la sinistralitat 6

Gestió pública del risc. Plantejament estratègic del risc 6

Segon curs Crèdits

Tècniques de gestió 12

Habilitats directives 12

Execució i direcció d’operacions 6

Treball Final de Màster 6

Informació general

Modalitat: Presencial.
Crèdits: 60 ECTS.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Horari: Divendres de 15h a 20h i dissabtes de 9h a 14h. En setmanes alternes.
Places: 25.
Inici i finalització: del 05/11/2021 al 27/05/2023.
Idioma: Espanyol (50%) i català (50%).
Preu: 4.400€. 5% de descompte Alumni de FUABformació. 
(Només a primera matrícula del curs complet).
Preinscripció: consultar www.uab.cat
Coordinació: José Julián Isturitz Pérez. 
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Sortides professionals
 ■ Tècnics i responsables d’administracions 

locals, autonòmiques i centrals amb 
competència en la matèria.

 ■ Tècnics i responsables d’empreses 
públiques afectades.

 ■ Tècnics i responsables d’empreses privades 
que gestionin titularitats públiques que 
poden incidir en el cas d’una situació 
d’emergència.

Coordinació
José Julián Isturitz Pérez
Doctor en Dret Públic Global per la UAB. 
Llicenciat en Criminologia. Diplomat 
en Direcció d’Administració Pública.

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

Acreditacions
L’Escola de Prevenció i Seguretat 
Integral de la UAB i la formació en 
Riscos i Emergències que imparteix 
estan acreditades a:

 ■ Catalunya: Per l’Institut de 
Seguretat Pública del Departament 
de l’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per a acreditar com a 
Tècnic Competent en l’Elaboració 
de Plans d’Autoprotecció en les 
activitats i centres d’interès per a 
protecció civil local i de Catalunya 
(expedient ACR/03/2011).

 ■ País Basc: Per l’Acadèmia Basca 
de Policia i Emergències, segons 
l’ordre del 3 d’agost de 2012 de la 
Conselleria d’Interior del Govern 
Basc.

10% descompte Alumni UAB 
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)
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