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COORDINADOR  DE 
SEGURETAT I SALUT 

EN LA CONSTRUCCIÓ

Els coordinadors són els professionals competents encarregats de tenir cura del compliment de les 

normes de seguretat a les obres, d'avaluar els riscos de l'obra i de proposar solucions i 

alternatives, motivar els actors del fet constructiu per integrar la seguretat en el procés de disseny i 

execució, i fer accions de sensibilització i, fins i tot, informació dels riscos als treballadors a l'obra.

Amb aquest Postgrau obtindràs un títol propi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

POSTGRAU ADSCRIT A: 

EL Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la 
Construcció, està adreçat a tècnics que desitgin fer de 
coordinadors de seguretat i salut laboral en fase de projecte i 
d'execució d'obres i que es vulguin especialitzar o vulguin 
complementar la seva formació en l'àmbit de la coordinació de 
seguretat, així com estudiants o recent titulats que volen 
iniciar-se en aquesta especialitat.

DATES
Febrer 2018

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 1.400 € (50% desc.)

Consulta bonificacions i beques

Preu: 2.800 €

Finançament per a col·legiats 6 mesos sense 
interessos

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

#COORDINADORDESEGURETAT

@apabcn_cat

es.linkedin.com/company/arquitecte-t-cnic

TÍTOL PROPI DE POSTGRAU DE LA UPC
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1. Proporcionar els coneixements, la metodologia i les eines necessàries per dur a terme
amb eficiència la tasca de coordinador de seguretat seguint els requeriments europeus.

2. Conèixer i aplicar la legislació, normativa i documentació requerida per a cada situació
en matèria de seguretat i salut.

3. Disposar d'eines per a la planificació del temps, l'organització del propi treball i la
gestió documental. Tenir eines per resoldre els riscos en matèria de seguretat.

4. Saber avaluar els riscos que es deriven de les especificacions dels Plecs de Condicions,
de les ofertes, de l'execució i el manteniment de les obres, de les tècniques utilitzades i
amb les interaccions entre les activitats que es realitzen en les obres i en les proximitats.

5. Redactar Plans de seguretat i informes, implantar-los en les obres i saber adaptar-los a
les característiques i evolució de cada obra.

Objectius

El contingut del programa formatiu està impartit per un claustre de 
professors que combinen la seva activitat professional amb la 
docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts 
del programa en funció de les normatives del sector, de les 
necessitats de l’entorn laboral i mostrar als nostres alumnes la 
problemàtica diària d’aquesta especialitat.

Postgrau semi-presencial

Aquest postgrau s’imparteix en modalitat semi-presencial en el 
campus e-learning del CAATEEB. L’alumne rebrà la guia didàctica del 
curs, el material acadèmic i disposarà on line del suport dels 
professors.  La formació on line es combinarà amb classes presencials 
on es debatrà el contingut i s’exposaran casos pràctics.
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La coordinació de Seguretat

Presentació curs. Objectius i Metodologia del 

curs. La Seguretat i Salut. Prevenció de Riscos 

Laborals. La Coordinació de Seguretat i Salut. 

Perfil professional del coordinador. 

Coneixements i habilitats necessàries. Missió, 

funcions, tasques i responsabilitats.

Normativa en matèria de Seguretat
Normativa de Prevenció de Riscos 
Laborals d’aplicació en les obres de 
construcció. Responsabilitats penals, 
administratives i civils.

Metodologia de la coordinació.
Confecció d’ofertes d’assistència tècnica professional 
per a la coordinació de Seguretat i Salut. Coordinació 
en Fase de projecte. La Seguretat en entorn BIM en 
la fase de projecte. Anàlisi del projecte i de l’ESS.
Aprovació del PSS. Coordinació en Fase d’execució.
La Seguretat en entorn BIM en la pràctica de la 
Coordinació. Investigació d’accidents.

Mitjans de Seguretat i Salut 
Implantació en obra. Tancaments. 
Proteccions col·lectives i EPI’s.
Mitjans auxiliars d’utilització preventiva. 
Bastides. Maquinària.

Mesures de Seguretat en les diferents 
activitats del procés constructiu.
Moviments de terra, fonaments, 
estructures, cobertes, tancaments, 
acabats, instal·lacions.

Coordinació de la Seguretat en obres sense 
projecte
Obres de rehabilitació, manteniment, 
conservació i reparació. Enderrocs.

Medi Ambient i Qualitat
Residus, Amiant i Medi ambient.
Qualitat. ISO 18001.

Habilitats humanes del Coordinador.
Negociació. Anàlisi i resolució de 
problemes. Tècniques de comunicació.

PROJECTE DE 
COORDINACIÓ

Cas pràctic
Desenvolupament d’un cas 
pràctic de Coordinació de 
Seguretat i Salut.

Equip docent

Ezequiel Bellet. Director acadèmic
Arquitecte Tècnic col·legiat. Coordinador de 
seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals 
en Obres d'Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya fins el 2016.

Raiza Botini
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos 
Laborals. Coordinadora de Seguretat i Salut en 
obres d’edificació, túnels i transports i obra 
civil. Supervisor i Coordinador de Coordinadors 
de Seguretat i Salut. Health & Safety Manager. 
Cap de grup d’assistències tècniques de 
Seguretat i Salut a diferents organismes.

Oscar Gràcia

Arquitecte Tècnic i Enginyer d‘Edificació col·legiat. 
Postgraduat Coordinació Seguretat i Salut “Perfil 
Europeu”. Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals. 
Coordinador de seguretat. Safety Manager. 
Formador en PRL. Soci a SAFEKIT S.L.

Mònica Pascual
Arquitecta Tècnica col·legiada. Coordinadora de Seguretat 
i Salut ( Perfil Tècnic Europeu) i col·laboradora 
de l’empresa Tresat Coordinadores de 
Seguridad SLPU. Anteriorment va estar col·laborant 
com a Coordinadora de Seguretat i Salut amb el Servei 
de Prevenció Gaudí.

Ivan Arias
Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Seguretat 
Tecnològica i Industrial. Cap d’equip del Servei de 
Prevenció a Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL).


