
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ PROFESSIONAL

17ª Edició

POSTGRAU

L’únic postgrau per a Directors d’execució de Catalunya. Postgrau homologat per l’ACP, per

l’accés a la certificació profesional com a “Director d’Execució de l’obra”.
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José Noriega. “El Postgrau en Direcció d’Execució d’Obra m'ha proporcionat les eines 
necessàries per millorar en la meva forma de treballar i actuar davant l’obra. M’ha dotat de 
coneixement i m’ha permès veure com treballen altres companys. Puc afirmar que m’ha servit 
professionalment ja que he tingut la sort de realitzar treballs i col·laboracions amb companys. 
Ara, gràcies al Postgrau, desenvolupo tasques de Director d’Execució d’Obra a un despatx 
professional.”

@apabcn_cat

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

DATES
Novembre 2017

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU

Exposició de continguts combinats amb l’anàlisi i resolució de casos pràctics reals, casos tècnics, constructius 
i econòmics.

Feedback constant entre alumnat i professorat i treball en grup. 

Presentació d’eines informàtiques que possibilitin la millora de la gestió, de la planificació, organització o 
aquelles que millorin les capacitats en la direcció d’obres. 

Taules rodones, on l’alumne podrà analitzar les característiques del director d'execució.

Visites d’obra amb la direcció facultativa de l’obra per tal d’analitzar les funcions del DEO in-situ i la relació 
amb la resta de l’equip professional.

ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. 

El Postgrau en Direcció d’Execució professional està especialment dissenyat per Arquitectes tècnics que 
s'iniciïn dins del perfil professional de director d'execució de l'obra, en l'àmbit de la nova construcció o la 
rehabilitació. També s'adreça a professionals amb una experiència de dos anys en l'àmbit de l'edificació que 
vulguin encaminar la seva trajectòria professional cap a la direcció de l'obra.

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 
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#DEO

Preu col·legiat/ada:

1.400 € (50% bonificació per col·legiats)

Preu membres de la intercol·legial:

2.240 €

Preu:

2.800 €

Finançament:

Finançament per a col·legiats 6 mesos 
sense interessos.



6. Fer el seguiment i control de la planificació del temps i els costos en l’organització d’una obra. 

Ser conscients dels impactes ambientals del procés constructiu i les possibilitats per reduir-los.

1. Actualitzar els coneixements dels que desenvolupen les tasques de Director d’Execució d’Obra 

donant instruments per a la revisió i millora de les seves competències tècniques i de gestió.

2. Conèixer el procés constructiu, els documents, les funcions i responsabilitats dels agents que hi 

intervenen.

5. Desenvolupar, analitzar i adquirir les tècniques per al control de qualitat dels materials i sistemes 

constructius.

3. Analitzar en profunditat el projecte abans de l’inici de l’obra per tal de detectar possibles errors i 

conèixer les problemàtiques més comunes que es produeixen abans, durant o després de les obres.

4. Conèixer les condicions generals aplicables de la contractació d’obres.

Objectius Mòdul

1
PROCÉS CONSTRUCTIU I LA DEO: El procés constructiu i la DEO. Tasques de la direcció. Marc normatiu de la DEO. La LOE: 
Funcions, obligacions i responsabilitats de la DEO i resta d’agents. 

Mòdul
REVISIÓ DEL PROJECTE: Anàlisi del projecte (viabilitat tècnica, econòmica, normativa). 

2
Mòdul

3
TRÀMITS I CONDICIONANTS PREVIS INICI D’OBRA: Documentació prèvia. Gestió de serveis afectats. Entorn obra i 
auscultacions. 

Mòdul

4 LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ D’OBRA: Estratègies de contractació i la seva influència en l’obra. Petició i comparatiu 
d’ofertes. 

Mòdul

5
CONTROL TEMPORAL I PLANIFICACIÓ D’OBRA: Planificació i organització de l’obra. Seguiment temporal. Fites 
contractació industrials i subministraments crítics. Estratègies correctores. Exemples d’obra. 

Mòdul

6
CONTROL ECONÒMIC: Amidaments. Pressupostos i comparatius. Certificacions, revisió de preus, gestió de 
contradictoris i liquidació. Obres: Exemples pràctics. 

Mòdul CONTROL D’EXECUCIÓ: Introducció al control d’execució i visita d’obra. Visita d’obra. Fonaments i estructures. 
Cobertes. Façanes. Instal·lacions. Interiors. Control de qualitat segons LOE i CTE. Programari de seguiment i models 
documentals. El control de qualitat de la DEO. Casos pràctics d’aplicació del control de qualitat segons el CTE. Visita 
d’obra. 

TIPOLOGIES D’OBRA: Obres exemple i particularitats: edificis administratius, sanitaris, docents, esportius, rehabilitació i 
patrimoni, locals comercials i urbanització. 

Mòdul

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: Introducció a la construcció sostenible. Gestió ambiental en l’execució d’obres. 9
Mòdul

10 SEGURETAT I SAUT: Legislació aplicable sobre seguretat i salut. 

Mòdul

11

TRÀMITS FINAL D’OBRA: Documentació final d’obra i Llicències finals d’edifici. OCT’s. Contractació i gestions amb 
companyies de subministraments i legalitzacions. Gestió i posada en marxa d’activitats. Llibre de l’edifici. 

Mòdul

12

GESTIÓ INCIDÈNCIES POST OBRA: Patologies constructives i reclamacions post-obra. Casos més habituals i 
recomanacions per evitar-les. Necessitat d’assegurança del DEO i opcions de pòlisses de responsabilitat civil. 

Mòdul

13

HABILITATS HUMANES DE LA DEO: Els fonaments clau per liderar el procés d’influència a les persones. Els elements 
Claus del procés de motivació de l’equip. Les avantatges d’un bon procés de comunicació. El nostre perfil com a 
negociadors i gestors de conflictes. La gestió de la nostra agenda professional. 

Mòdul

GESTIÓ DEL DESPATX PROFESSIONAL DE LA DEO: El pla d’empresa professional del DEO. Elaboració d’un pressupost 
d’honoraris. 

EXERCICIS DEO AVALUABLES: Plantejament de tres exercicis que els alumnes hauran de resoldre i lliurar per la seva 
avaluació. 

7

Mòdul
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Mòdul

Mòdul

BIM DEO: Introducció al DEO BIM (planificació 4D, model 5D,..). 

Equip Docent

Rafael Capdevila. Arquitecte tècnic col·legiat. Dir. Executiu 
a Barcelona Architecture & Engineering Project. Soci de 
Bardají-Capdevila Management Barcelona. Especialista en 
Construction Manager, gestió urbanística i DEO

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. Sènior Quantity Surveyor en Tècnics G3. Josep Lluís Gil. Arquitecte tècnic col·legiat. Project 
Manager. Gerent de l'empresa GESOB: Assessoria i gestió
integrada de projectes i obres.

Alejandro Martin. Llic. en Ciències socials (UB). PDD per 
IESE. Director de TDSystem.

Joan Olona. Doctor en Tecnologia de l’Arquitectura, 
Arquitècte Tècnic col·legiat. Director Tècnic de 
OLONACASAS

Francisco Ruiz. Arquitecte tècnic col·legiat i enginyer de 
materials. Dir. de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Dir. 
Tècnic de TECO.

Oriol Ruiz. Enginyer Industrial. Tècnic Projectista 
Instal·lacions.Construction manager.

Enric Iturbe. Arquitecte tècnic col·legiat. Màster Project en 
edificació i urbanisme. Col·laborador habitual amb Ardèvol 
consultors associats. 

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

Albert Sagrera. Arquitecte. Membre de Societat Orgànica 
(Assessoria ambiental en el camp de l'arquitectura).

Llorenç Serra. Gerent d'Aparelladors Serveis Professionals, 
corredoria d'assegurances, S.L.U.

Gabriel Valeri. Director acadèmic
Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer d’edificació. Director 
general de Valeri Consultors. Conseller de VGIS AIE. Premi 
Cat. Construcció en DEO ’14.

Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador 
de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en 
Obres d'Infraestructures de la Generalitat.

Francesc Xavier Aumedes. Arquitecte tècnic col·legiat. Dir. 
d'Execució d'Obres (Aumedes Dap, S.L.P.U.). Guanyador 
Premi Cat. Construcció’12 a la Direcció d'Execució de 
l'Obra.


