
ANÀLISI DE VIABILITAT I DETERMINACIÓ D’OBJECTIUS 
D’OPERACIONS IMMOBILIÀRIES
L’anàlisi de viabilitat és una fase molt important d’un projecte immobiliari. Es tracta d’una operació
que requereix coneixements de diferents disciplines, fonamentalment financeres.

L’àrea de formació del CAATEEB 
imparteix formació certificada amb la 
ISO 9001:2008 de gestió de la 
qualitat, aquesta és una de les millors 
garanties que podem oferir per 
aconseguir els objectius que ens 
proposem.

El contingut del programa formatiu és 
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.

El desenvolupament d’una sessió es 
realitza mitjançant l’exposició de 
continguts combinada amb l’anàlisi i 
resolució de casos pràctics reals, 
sempre potenciant el feedback entre 
alumne i professor, i el treball en 
grup.

Mitjançant la realització dels casos 
pràctics que es van desenvolupant al 
llarg dels mòduls que composen el 
Postgrau, els alumnes hauran de 
demostrar els coneixements i 
habilitats que han anat adquirint al 
llarg del curs.

És condició necessària per a superar 
el Postgrau, l’assistència a un 80% de 
les classes i presentar i aprovar els 
casos pràctics que es vagin 
desenvolupant.

Febrer 2020

Divendres de 16:00 a 20h i 
dissabtes de 9:30  a 13:30h

Duració total: 88 hores

Preu col·legiat/da: 
915,09 € - 1626,82 €
(Consulta bonificacions i beques)

Preu membre de la intercol·legial:  
1626,82 €

Preu: 
2033,53 €

Definir el producte immobiliari més 
adient a partir de les dades aportades 
pels estudis de mercat. 
Adquirir les tècniques per avaluar els 
costos financers de l’operació 
immobiliària.
Conèixer els sistemes i les fons de 
finançament d’operacions 
immobiliàries i valorar les opcions de 
finançament hipotecari per decidir la 
més idònia per cada operació 
immobiliària. 
Analitzar i avaluar l’estructura de 
costos ‘duna promoció immobiliària. 
Preparar i presentar un estudi de 
viabilitat d’una operació immobiliària
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Introducció a les finances. 
Instruments bàsics.
Anàlisi i selecció d'inversions. 
Avaluació financera.
Gestió de costos en els 
projectes. 

L’estudi de mercat
Anàlisi de l’oferta i la demanda
Definició del client potencial
Polítiques de preus i de 
finançament
Pla de màrqueting
La comercialització del producte 
immobiliari
Cas pràctic

MÒDUL 1

El Project Management en la 
construcció. 
Direcció empresarial
El Project Manager com a directiu

MÒDUL 2 MÒDUL 3

MÒDUL 4

Fiscalitat immobiliària
Finançament hipotecari
Estudis de rendiment i rendibilitat
Estudi i planificació econòmica 
d’una promoció immobiliària
Anàlisi de viabilitat de diferents 
tipus de promocions immobiliàries
Cas pràctic
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