
La profunda transformació de la dinàmica del treball fa que la gestió del manteniment dels

actius d'edificis i els seus serveis generals sigui una bona sortida laboral a la situació actual

del sector.

POSTGRAU
FACILITY MANAGEMENT

@apabcn_cat

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

DATES
Novembre 2017

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 810 € – 1.440 €

Consulta bonificacions i beques

Preu: 1.800 €

Finançament per a col·legiats 5 mesos sense 
interessos

El Postgrau en Facility Management està especialment dissenyat per arquitectes tècnics i professionals que 
gestionen equips d’especialistes dedicats a la gestió i manteniment dels actius d’edificis i els seus serveis 
generals.

11a Edició

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 
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Enrique Martínez. “Realitzar els estudis de Facility Management m’ha donat, de manera molt
evident, l’empenta profesional que necessitava. A més de dotar-me de nous instruments i ordenar 
dinàmiques i maneres de fer que vaig implantar a l’antiga feina, em va fer obrir les portes dins
d’un nou sector i poder optar a feines i nous projectes de gran ambició profesional. Realment, una 
formació que m’ha proporcionat el trempolí que buscava!” Edició 2015 – 2016. 

#FACILITYMANAGEMENT

TÍTOL PROPI DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE VIC
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Gerard Pradell. Enginyer d’edificació col·legiat. Facility
Manager. Tècnic acreditat per l’elaboració de plans 
d’autoprotecció. Facility Manager a COMSA.

Josep Gómez. Enginyer industrial. Facility Manager a la 
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Màster Facility
Management per la UNIR. Màster en Business Administration
per la UOC. Tècnic acreditat per a l’elaboració de PAU.

Jordi Llargués. Real Estate Manager Iberia. Enginyer en 
automàtica i electrònica industrial. Màster en Project 
Management i Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

COMPETÈNCIES I NORMATIVA DEL FACILITY MANAGEMENT
La figura del Facility Manager. 
Origen i història.
Serveis inclosos. 

Perfil i competències del Facility Manager. 
L’equip de treball. Introducció a les normes del Facility Management. 
UNE 1522-1 A 15221-6.
Normatives transversals.

LA GESTIÓ DEL FACILITY MANAGEMENT
Estratègies i models de gestió.
Gestió de processos. 
Quadre de comandament integral.
Externalització o internalització. 
Contractació de serveis. 
Gestió de pressupostos i control de costos.

.

FACILITY SERVICES (I)
Instal·lacions.
Manteniment d’edificis. 
Pla de manteniment preventiu. 
Neteja i DDD. 

FACILITY SERVICES (II)
Seguretat privada.
Nova llei de seguretat privada 2014. 
Pla d’emergències, simulacres i de continuïtat de negoci. 
Seguretat electrònica. 
Control de les facilities (Auditories – SLA’s i KPI’s). 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Eficiència energètica.
Gestió ambiental. 
Eines pel control de l’eficiència energètica. 

COMUNICACIÓ EN FACILITY MANAGEMENT
Responsabilitat social corporativa. 
Màrqueting i comunicació. 
Clients interns i externs. 
Tècniques bàsiques de venta per un Facility Manager.
Gestió d’incidències.

LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D’ESPAIS
Gestió d’espais i nous usos. 
CPD (Centres Processadors de Dades).
Redisseny d’espais. 
Relocalització i mudances. 
Tancament de l’edifici. 
Eines per al suport a la gestió d’espais: CAFM. 
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Adquirir els coneixements i les eines per gestionar eficientment els processos de serveis de suport al negoci a 
través del Facility Management. 

Conèixer i entendre la legislació vigent que afecta al Facility Management. 

Analitzar i planificar el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici augmentant el cicle de vida de les 
instal·lacions i estalviant costos en la seva gestió. 

Francisco Martínez. Director acadèmic
Director de FMIC (Facility Management para Infraestructuras
Críticas). Màster en Facility Management UNIR. Pèrit Judicial.

Miquel López. Arquitecte tècnic i enginyer d’edificació
col·legiat. Màster en Project Manager. Postgraus en Facility
Manager. Postgraus en Facility Management, Property
Management i Anàlisi de Viabilitat. Director de Seguretat
Integral. Director Tècnic de FMIC.

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. 
Taules rodones, casos pràctics i visites a edificis on el Facility Manager explica les seves funcions, competències, 
responsabilitats i actuacions. 

Formació certificada amb la ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. 
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