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Prevenció de Riscos Laborals
La Universitat Oberta de Catalunya compta amb una dilatada experiència en la formació que acredita oficialment per exercir com a
tècnic de nivell superior de prevenció.
El màster universitari de Riscos Laborals respon a la necessitat social d’experts en prevenció sorgida dels desenvolupaments
normatius en aquesta matèria des de l’aparició de la Llei de Prevenció 31/1995.
Aquesta normativa preveu que les empreses han de tenir recursos preventius, organitzats com a serveis de prevenció propis o aliens,
constituïts amb personal tècnic acreditat. Això ha generat una demanda important d’especialistes amb la formació necessària per
desenvolupar tasques preventives de nivell superior.
L’estructura del màster facilita la possibilitat de formar-se com a prevencionista en les seves tres especialitats: Seguretat en el treball,
Higiene industrial i Ergonomia/psicosociologia. Tanmateix, és possible titular-se en una, dues o tres d’aquestes especialitzacions.
Els continguts acadèmics no es limiten al compliment de l’estipulat a la Llei de Prevenció 31/1995, sinó que també aborden els
riscos emergents als quals s’estan enfrontant les empreses. Amb la combinació d’entorns reals i simulats, el futur prevencionista té
l’oportunitat de desenvolupar les competències específiques necessàries per a aquesta nova realitat del món de la prevenció.

A qui va dirigit

Competències

A qualsevol persona amb una titulació universitària que
desitgi aconseguir els coneixements i les pràctiques
necessàries per desenvolupar les funcions de nivell superior
en prevenció de riscos laborals.

Competències de caràcter aplicat
• Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la
salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa
de l’activitat, els equips de treball i les substàncies
utilitzades, així com les característiques dels llocs de
treball i dels treballadors.
• Capacitat per planificar un conjunt coherent i
globalitzador de mesures d’acció preventiva adequades
als tipus de riscos detectats en els llocs de treball,
relatius a les instal·lacions, els equips de treball, riscos
d’incendis, explosions, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia, etc.
• Capacitat per desenvolupar les mesures preventives
necessàries, incloent-hi les accions de formació i
comunicació en matèria preventiva.
Competències conceptuals
• Coneixement profund de la relació entre condicions de
treball i salut, i també dels principals problemes de salut
relacionats amb el treball.
• Coneixement dels fonaments de la promoció de la salut
en l’entorn laboral i l’estructura del sistema preventiu.
• Coneixement de la legislació en prevenció de riscos
laborals, i també de la normativa específica en matèria de
salut laboral, seguretat en el treball, higiene industrial i
ergonomia i psicosociologia aplicada.
Competències transversals
• Capacitat d’anàlisi de les situacions organitzatives i dels
canvis normatius per poder proposar les accions més
adequades a cada moment.

Objectius
Formar professionals amb una visió integral de la prevenció
de riscos laborals, amb competències per detectar els riscos
inherents al treball i per desenvolupar l’ordenament de
mesures d’acció preventiva adequades.

Sortides professionals
Amb la realització de aquest programa, els participants
s’acreditaran per desenvolupar les competències pròpies com
a Tècnics Superiors en Prevenció de riscos laborals (segons
l’article 37 del RD 39/1997). Això els permetrà exercir com
a tècnics de nivell superior en serveis de prevenció propis
d’empreses i institucions, serveis de prevenció aliens, mútues
d’accidents de treball i malalties professionals, consultories
especialitzades en prevenció, serveis de prevenció
mancomunats, administració laboral, administració sanitària,
organitzacions sindicals i empresarials, etc.
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•

•
•

Capacitat de resolució de problemes en l’àmbit preventiu:
identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa
per poder eliminar-los o minimitzar-los amb criteri i de
manera efectiva.
Capacitat d’aprenentatge continuat i d’autocrítica per
mantenir les competències professionals constantment
actualitzades.
Capacitat de comunicar, especialment per escrit, en
matèria de prevenció, tenint en compte el perfil del
destinatari i l’ús que caldrà fer de la informació.

Requisits d’accés
Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol
o bé un títol expedit per una institució d’ensenyament
superior de l’EEES, que faculta al país expedidor del títol per
accedir a ensenyaments oficials de màster.
Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES que hagin obtingut l’homologació del seu
títol estranger d’ensenyament superior al títol espanyol que
habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.

Direcció acadèmica
Xavier Baraza Sánchez
Doctor Enginyer Químic. Tècnic Superior en PRL en les tres
especialitats. Auditor de sistemes de PRL. Màster en Direcció i
Administració d’Empreses.

Formació de continuïtat
•
•
•
•

ISO 39001: sistemes de gestió de la seguretat viària.
Indicadors socioeconòmics i efectivitat en la gestió
preventiva.
Responsabilitat social, prevenció i excel·lència
empresarial.
Teletreball i riscos psicosocials.

Temari

Crèdits ECTS

Assignatures obligatòries
Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció
Seguretat en el treball
Ergonomia
Psicosociologia aplicada
Gestió de la PRL i tècniques afins
Higiene industrial
Medicina del treball
Altres actuacions en PRL

8
7
2,5
2,5
8
7
2
3

Total part comuna obligatòria
Especialització escollida (1a part)
Especialització escollida (2a part)
Treball Final de Màster
Pràctiques

40
5
5
6
4

Total especialització
Total màster amb una especialització

20
60

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
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