
 

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ NIVELL LOCAL 

Formació de 50h. presencials + 90h online 

Del 13 de setembre al  22 de novembre de 2016 

dimarts i dijous de 19:00 a 21:30h. 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 
 

INSCRIPCIÓ 
Data límit d'inscripció 12 de setembre de 2016.  

Preu: 520€ - Curs totalment Bonificable 

 

Els plans d'autoprotecció (PAU) són procediments d'actuació a aplicar per a 
aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d'afrontar situacions de 
risc i emergència en l'àmbit de la protecció civil, segons el que estableix la Llei 
4/1997, del 20/05, de protecció civil de Catalunya.  
 

ESEC ha estat acreditat per  l'Institut de Seguretat Pública - ISPC (Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya). Et formarem per superar satisfactòriament els continguts del curs i 
obtenir la titulació per acreditar-te com a Tècnic/a Competent en l’elaboració de Plans 
d'Autoprotecció en l'àmbit local. 

Si ets enginyer/a, arquitecte, tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals o un altre  professional amb 
una titulació universitària (titulació oficial o pròpia expedida per una universitat reconeguda 
normativament o un centre adscrit a aquesta, i que el seu pla d’estudis tingui un contingut mínim de 
180 crèdits europeus ECTS o equivalents), fes-te tècnic Competent en Plans d’Autoprotecció en 
l’àmbit local! 

Més informació 
 

Programa: 

 
 Mòdul A: Introducció bàsica a la protecció civil  
 Mòdul B. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d´autoprotecció  
 Mòdul C. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració. 
  

El nostre docent. El Daniel Porras, coordinador del grup de docents 

acreditats, és  Tècnic de Prevenció i Salut Laboral del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Director de SPS Seguretat i Prevenció,  Grau en 
Prevenció i Seguretat Integral i Llicenciat en Criminologia. Acreditat pel Ministeri 
de l’Interior com a director de seguretat i cap de seguretat, autoritzat  per impartir 
cursos de seguretat privada i amb acreditació per elaborar plans d’autoprotecció. 

  

Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla 

d’autoprotecció d’una activitat o centre d’interès  per  a la protecció civil local.  

Àrea: Formació 
Circular:  F- 16.111 
Data: Sabadell, 13 de juliol de 2016 

Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1897
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1897
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
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