
GESTIÓ DEL PROJECTE I OBRA

POSTGRAU

El professional capacitat per realitzar les funcions de gestor de projecte i obra, té com a missions
la planificació, la gestió i contractació de l’avantprojecte i el projecte, la revisió i auditoria
d’aquests i la contractació i coordinació dels diversos industrials que participaran durant el
procés de construcció. També ha de liderar i conduir els equips que intervenen durant el procés
per tal que es compleixi el termini previst de lliurament de l’obra.

Data:
15/09/2017
Lloc:
Bon Pastor, 5 Barcelona
Horari:
divendres de 16.00 a 20.30 h
i dissabtes de 9.30 a 14.00 h
Hores:
88 h

Preu col·legiat/ada:
1.626,82€ (Consulta bonificacions i beques)
Preu membres de la intercol·legial:
1.626,82€
Preu:
2.033,53€
Finançament:
Finançament per col·legiat, 5 mesos sense interessos

www.apabcn.cat
TEL. 93 393 37 41

formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

El Postgrau de gestió de projecte i obra està especialment dissenyat per a empresaris, 
directius i professionals del sector de l’edificació. 

Professionals: arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers i titulats superiors amb experiència 
professional en el sector de l’edificació. 

Empreses: promotores, constructores, immobiliàries, despatxos professionals i enginyeries. 

L’objectiu del postgrau és formar professionals capaços de dirigir el procés de projecte i 
construcció d’una obra d’edificació, per tal de complir amb els requeriments del client, de 
manera que l’operació finalitzi a temps, d’acord amb els costos autoritzats i respectant els 
nivells de qualitat establerts. 

OBJECTIUS

ADREÇAT A



Planificació de la promoció i l’obra
Criteris generals en la planificació de la 
promoció i l’obra. Mètodes de programació 
tècnica. Programa tècnic d’una promoció i 
d’una obra. 
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Introducció
Introducció
Estratègies de contractació del projecte.
Continguts del projecte.
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Avantprojecte i projecte executiu
Avantprojecte. Projecte executiu. Projectes 
reglamentaris. Gestió de llicències i final 
d’obra.
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Auditoria de projecte
Auditoria, revisió i anàlisi del projecte. 
Objecte de control. Objectius. Qui realitza el 
control de projecte. Auditories. 
Comprovacions complementàries.

Responsabilitats dels agents del procés 
constructiu
Llei d’Ordenació Civil. Agents i 
competències. Responsabilitats i garanties. 
Documents bàsics. Tramitació de llicències. 
Requeriments tècnics dels edificis. 

Predimensionat de costos
Els sistemes de predimensionat. Controls i
verificacions. Presa de decisions.

Licitació - Contractació
Definició de tipus de contractació. Definició 
de sistemes de contractació: claus en mà, 
contractació oberta. Criteris per establir 
paquets de contractació. Procés de concurs 
i licitació. Comparatius. El contracte: 
aspectes a valorar (penalitzacions, 
clàusules...). 

Control pressupostari
El sistema pressupostari i l’estratègia de 
contractació en el seguiment i control de 
costos. Estudi i comparació d’ofertes. 
Condicionants de cada tipus de control de 
costos. Mètodes pel seguiment i control de 
costos. 

Javier Chaves. Arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
col·legiat. Director d’Execució de Tècnics G3. Project 
Manager. 

Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica 
del CAATEEB.

Pilar Estrada. Senior Quantity Surveyor en Tècnics G3.

Josep Maria Forteza. Director Acadèmic.
Arquitecte tècnic col·legiat. Director General de 
Tècnics G3. Project Management and Quantity
Surveyor. 

Josep Lluís Gil. Arquitecte tècnic col·legiat. Project 
Manager. Gerent de l’empresa GESOB: Assessoria i 
gestió integrada de projectes i obres. 

Ana Manchón. Arquitecta. Directora de Promocions 
de Situart. 

Pepa Manzano. Arquitecta. Coordinadora oficina de 
projectes de l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat. 

Jordi Pérez. Arquitecte tècnic col·legiat. Project Manager. 
Cap del Departament de Project Management de l’Àrea 
de gestió d’Actius de Anticipa Real Estate.

Resmundo Manga. Doctor en Enginyeria de la 
construcció. PhD Civil Engineer en BAC en Engineering
Consultancy Group. 

www.apabcn.cat

EQUIP DOCENT


