
Formació orientada a formar professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries,

des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l’usuari.

Aquest curs busca formar professionals que s'encarreguin d'impulsar i dirigir el

projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de

planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar,

programar i conduir l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.

TÍTOL PROPI: 

MÀSTER
PROJECT MANAGER 

EN EDIFICACIÓ  I URBANISME
PERFIL INTERNACIONAL

#PROJECTMANAGER

@apabcn_cat

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

28a Edició

El Màster Project Manager en Edificació i 
Urbanisme 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.

Adelma Sanabria: “El Màster en Project Manager m’ha obert un ventall de possibilitats que
m’han permès incorporar-me a una empresa especialitzada en Project Management i Quantity
Surveying, on estic aprenent processos i conceptes nous i molt profitosos. Tant per mi com per
altres companys, que també van canviar de feina, ha estat una bona experiència, tant personal
com professional.” (Edició 2016-2017).
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DATES
Març 2018

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 4.003 – 7.117€

Consulta bonificacions i beques

Preu membre intercol·legial: 7.117 € 
Preu: 8.896,70 €

Finançament per a col·legiats 10 mesos sense 
interessos

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 

TÍTOL PROPI DE MÀSTER DE LA UPC



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

Ainhoa Crespán. Llicenciada en ciències econòmiques i 
empresarial, consultora en gestió. 

Pilar Estrada. Senior Quantity Surveyor en Tècnics G3.

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

Jordi Gosalves. Arquitecte tècnic col·legiat. Promotor 
immobiliari. Diplomat en Direcció d’empreses Promotores 
i Constructores. Màster en Economia de la  Construcció. Ex 
gerent d’empreses immobiliàries.

Anna Manchón. Arquitecta. Directora de promocions 
de Situart.

Elena Iborra. Psicòloga, Coach, Professora de 
desenvolupament competencial en Euncet Business 
School i Formadora d’habilitats directives. 

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

Francesc Martínez. Arquitecte tècnic i Enginyer d’edificació 
col·legiat. Project Manager. Gerent-soci de la consultora 
Cuestor Analistes SL i del despatx Vitruvio Arquitectura i 
Project Management SL

Antoni Ollé. Arquitecte tècnic col·legiat. Màster en 
valoracions immobiliàries. Gerent del Consorci del Besòs.

Isabel Nogueroles. Coach i Constructora en desenvolupament 
organitzacional i lideratge. Llicenciada en ADE. Postgraduada 
en RH. Màster en Desenvolupament organitzatiu.
Dir. i Formadora en programes d’habilitats directives.
Fundadora Liderazgo3d.

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.

Carles Puiggròs. Arquitecte tècnic i aparellador col·legiat. 
Project Manager. Gerent de l’H 2010 SPM SA. (2000 –
2011).

Equip docent

Celestí Ventura. Arquitecte tècnic col·legiat. Consultor en 
projectes Immobiliaris. Ex director general de METRO-3, 
SA. Managing Director en Uniq Residential.

Carles Albiol. Diplomat en assessoria i consultoria 
Immobiliària i en Gestió Immobiliària operacional. Director 
de promocions, màrqueting i comercialització en  Actual 
BCN Capital Advisors.

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

Manel Vilaplana. Advocat. Diplomat per ESADE en 
Assessoria i Gestió Tributària. Diplomat en Dret Fiscal 
Internacional per la UB. Soci-director de Mavica Assessors 
SLU. Assessor fiscal. 

Objectius

Formar professionals capaços de dirigir operacions 
immobiliàries.

Execució de treballs de planificació, coordinació i 
seguiment.

Convertir-se en un professional internacional 
especialitzat i acreditat.

Management
El Project Management en la construcció. Estratègies i models de
gestió de project management. Direcció empresarial. El Project
Manager com a directiu. 
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Avaluació financera de projectes
Anàlisi econòmica-financera de l’empresa
(ROI, ROE). Balanç. Compte d’explotació.
Cost de l’estructura financera. Rendibilitat/
risc. Quadre de finançament. Control
pressupostari. Pressupost de tresoreria.
Lleis financeres de valoració: capitalització i
actualizació. TAE.
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Mercat i màrqueting immobiliari
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.
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Anàlisi de viabilitat 
i promocions immobiliàries
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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Promoció i gestió 
del sòl per edificar
Règim urbanístic del sòl. Gestió
urbanística. Planificació i gestió de 
l’operació urbanística. Sistemes de 
reparcel·lació. Estudis econòmics. 
Valoracions. Sistematització de processos
de gestió (compensació). Viabilitat de les 
operacions urbanístiques.
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Curs oficial del PMI. Preparació del 
Project Manager Professional (PMP)
Introducció. La direcció de projectes i el seu
context. Grups de processos. Gestió de la
integració. Gestió de l’abast. Gestió del 
temps. Gestió de costos. Gestió de la 
qualitat. Gestió dels RRHH. Gestió de la 
comunicació. Gestió dels riscos. Gestió de 
les adquisicions. Examen oficial PMI.
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Gestió del projecte i l’obra
Estratègies de contractació del projecte. 
Continguts del projecte. Auditoria del 
projecte. Planificació. Responsabilitats dels
agents. Projectes reglamentaris. Gestió de
llicències. Avantprojecte. Projecte executiu. 
Predimensionat. Licitació-contratació.
Control pressupostari. Cas pràctic.  
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Els serveis del 
Project Management
Com iniciar i liderar la gestió d’un
projecte BIM. Plans d’execució BIM.
Col·laboració i coordinació entre
models BIM. Protocols per a compartir
models. Treball amb IFC. Aprofitament
de la informació dels models BIM.
Anàlisi de la informació dels
models.

Habilitats directives
Lideratge. Comunicació. 
Negociació i
Gestió de conflictes. 
Habilitats per a
parlar en públic.
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Projecte Project
Management
(PPM)

M
ò

d
u

l

10

Jordi Teixidó. Experiència en Gestió de Projectes nacionals 
i  internacionals, keynote speaker i professor a la UPC 
School of Management. Director de KION proveïdor 
homologat per PMI. 

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

Finalment, i un cop superats
amb aprofitament tots els
treballs i mòduls presencials, els
alumnes hauran de
desenvolupar el Projecte
Project Management (PPM),
que consisteix en un projecte
d’anàlisi i/o investigació que es
realitza de manera no
presencial amb l’ajuda d’un
tutor/a.

Formació certificada amb la ISO
9001:2008.

Metodologia

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

Judit Viñas. Llicenciada en Psicologia, experta en gestió 
i coordinació de projectes de desenvolupament 
competencial.

Rafael Capdevila. Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic
col·legiat. Dr Executiu a Barcelona Architecture & 
Engineering Project. Soci de Bardají-Capdevila Mangement
Barcelona, S.L. Especialista en Construction Manager, 
gestió urbanística i DEO.

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


