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Postgrau en Tècnic Competent per a
l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció
El postgrau en Tècnic Competent per a l’Elaboració de Plans
d’Autoprotecció forma professionals de la protecció civil per a les
administracions públiques en l’àmbit local i autonòmic.
Qualsevol ens de l’administració 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 contingut de la diplomatura de postgrau proporciona una formació integral en les
tècniques, procediments i normativa d’aplicació per a la planificació i gestió de
situacions d’emergència, que recull les directrius del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i inclou habilitació professional del mateix Departament i títol
propi de Postgrau per la UAB.

Estructura del pla d’estudis
Postgrau en Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans
d’Autoprotecció (30 ECTS)

Crèdits

Introducció a la gestió de riscos

6

El factor humà en la gestió de las emergències

6

Àrees tecnològiques i normes tècniques

6

L’impacte social de la sinistralitat

6

Gestió pública del risc. Plantejament estratègic del risc

6

Continuïtat d’estudis
Un cop aprovat el postgrau, els titulats poden accedir al segon curs del Màster en
Riscos i Emergències per profunditzar en la prevenció i la planificació de riscos i en
la gestió d’emergències, a través d’un mòdul pràctic de gestió, d’habilitats directives i
execució i direcció d’operacions.

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

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 greus a Catalunya i en la gestió
d’emergències.

Requisits d’admissió i perfil
d’ingrés
La direcció del postgrau valorarà els
següents aspectes:
■■ Curriculum vitae.

■■ Actuació professional en el camp de
la seguretat privada.

■■ Interès en la iniciació professional del
candidat.

Els estudis van dirigits a:

■■ Professionals de la Protecció civil amb
titulació universitària: membres de
les Administracions Públiques amb
competències en la matèria i personal
d’empreses públiques afectades o
privades que gestionin titularitats
públiques que puguin incidir en el cas
d’una situació d’emergència.
■■ Llicenciats, diplomats o graduats
relacionats amb la Protecció Civil.

Informació general
Modalitat: Presencial.
Crèdits: 30 ECTS.

Durada: 1 curs acadèmic.

Horari: divendres de 15h a 20h i dissabtes de 9h a 14h. En setmanes alternes.
Places: 25.

Inici i finalització: del 8 de novembre de 2019 al 2 de maig de 2020.
Idioma: Català (50%) i Castellà (50%).
Preu: 1.980€.

5% descompte per a Alumni de FUABformació.

Preinscripció: consultar www.uab.cat/masters-i-postgraus
Coordinació: José Julián Isturitz.

Sortides professionals
■■ Tècnics i responsables
d’administracions a nivell local,
autonòmic i central 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.

10% descompte
Alumni UAB Premium
Informa-te’n a
www.uab.cat/alumni

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

