
La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació i restauració, necessita 

especialistes que disposin de coneixements específics sobre les maneres de construir tradicionals 

i en desús.

MÀSTER
EN REHABILITACIÓ 

EN EDIFICACIÓ
10a Edició

Octubre del 2017

M
et

o
d

o
lo

gi
a Amb caràcter general les sessions estan dirigides per professionals en actiu del sector de la 

rehabilitació amb gran experiència, que traslladen a l'aula els seus treballs de rehabilitació i 
combinen amb visites d'obra.

Mitjançant la realització d’un projecte basat en els mòduls impartits, l’alumne ha de demostrar els 
coneixements i habilitats adquirits durant el curs. Per a la realització del projecte, l’alumne tindrà 
el suport d’un tutor.

Formació certificada amb la ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat
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L’objectiu d’aquest Màster és consolidar la capacitat de diagnosi i la pràctica de la rehabilitació 
millorant els fonaments teòrics i fonamentant els coneixements adquirits gràcies al treball en 
equip, la resolució de casos i el projecte final. 

Alexandre Solé. Realitzar el Màster de rehabilitació m’ha permès afrontar obres i informes en 
l’àmbit de la rehabilitació amb més coneixement i criteris, així com poder accedir a obres 
interessants gràcies a la demostració del coneixement adquirit i per l’acreditació del mateix 
màster, l’última d’elles una obra de gran envergadura al barri de la Sagrera”. (edició 2013 –
2014)

O
p

in
io

n
s

DATES
Octubre 2017

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 3.283 € – 5.836 €

Consulta bonificacions i beques

Preu: 5.500 €

Finançament per a col·legiats 10 mesos sense 
interessos

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 

@apabcn_cat

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

#REHABILITACIÓ



Marc Seguí. Dir. Acadèmic. Arquitecte. Professor d’ETSAB-
UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Josep Linares. Dir. Acadèmic. Arquitecte Tècnic 
col·legiat. Director UO de Rehabilitació i Millora de 
l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Joan Ramon Blasco. Arquitecte. Professor Titular d'E.U. a l'ETSAB-

UPC, assignat a l'ETSA Vallès. Consultor d'estructures, membre 

acadèmic de l'ACE.

Nacho Costales. Doctor Arquitecte. Consultor d’estructures de 
l’ACE. Professor d’Estructures de l’ETSAV -UPC. Soci de BOMA.

César Díaz. Doctor Arquitecte. Catedràtic de Construccions 
Arquitectòniques ETSAB - UPC.

Xavier Gimferrer. Arquitecte. Màster en Tecnologia en 
Arquitectura. Professor associat d’ETSAV-UPC. 

Manel Iglesias. Doctor en Conservació-Restauració (UB). 
Restaurador. Membre GRAPAC-CETEC-Patrimoni (UAB-IQS). 
Professor de la Secció de Conservació-Restauració. 

Fructuós Mañá. Doctor Arquitecte. Professor de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).

Ramon Mestre. Gerent de les empreses REHABILIT i HUMICONTROL.

Antoni Paricio. Doctor Arquitecte i Arquitecte tècnic col·legiat. Professor 

de l’ETSAV-UPC.

Jaume Prous. Arquitecte. Professor associat de la UPC.

Fernando Ramos. Doctor Arquitecte. Catedràtic ETSAB.

Lluïsa Sánchez. Arquitecta. Especialista en Instal.lacions i energia en la 
edificació. Gerent i Sòcia de JSS Associats. Enginyeria i Arquitectura. 
Professora Universitària en ETSAV i ETSAB.

Víctor Seguí. Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de 
Construccions Arquitectòniques I, assignat a l'Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura del Vallès ETSAV-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Víctor Almagro. Enginyer Industrial. Especialitat en Tècniques
Energètiques. Director d'Enersoft, SL. Vicepresident d'APERCA (Ass. 
de Prof. de les Energies Renovables de Catalunya).

Gerardo Wadel. Doctor Arquitecte. Membre de Societat Orgànica, 
consultora d'arquitectura i sostenibilitat.

Javier Sanz. Arquitecte. Arquitecte col·laborador en el Equip de 

Restauració de la UPC. Arquitecte en Teules 2001, SL. Professor de 

l'ETSAB.

Xavier Delgado. Arquitecte tècnic col·legiat. Màster en Rehabilitació. 
Màster Project Manager. Cap departament tècnic de projectes i 
diagnosi. 

Jordi Maristany. Doctor Arquitecte. Cap del departament d'estructures 

de l'arquitectura de la UPC.

Sebastià Massagué. Arquitecte tècnic col·legiat. Sots-inspector Bombers 
de la Generalitat.

Joaquín Montón. Arquitecte tècnic col·legiat. Professor de Materials de 

l'EPSEB. Doctor per la UPC.

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

Carla Planas. Enginyera Industrial. Professora associada del Departament 

d'Enginyeria de la Construcció (UPC).

Anna Ramos. Arquitecta. Professora Investigadora de l'ETSAB-UPC.

Pere Santamaria. Arquitecte. Professor de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC).

Antoni Vilanova. Arquitecte. Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques 

de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la UPC.

Joan Lluís Zamora. Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament 

de Construccions Arquitectòniques I de la UPC. Membre del Laboratori 

d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura.

Còssima Cornadó. Arquitecta. Professora del departament de 
Construccions Arquitectòniques I a l’ETSAB-UPC.

Alicia Dotor. Arquitecta. Arquitecta de l'equip de restauració del 
Pavelló de Sant Manel de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Fabián López. Doctor arquitecte. Membre de Societat Orgànica
(assessoria ambiental en el camp de l’arquitectura)

Anna Casas. Arquitecta. Professora ETSAV (UPC).

Belén Onecha. Dra. Arquitecta. Professora a l’EPSAB. Sòcia fundadora de 

Odarquitectura i EfficientHeritage.

Equip docent

METODOLOGIA I PRÀCTICA DE LA INTERVENCIÓ. Rehabilitació de la Casa Bloc. Premi Ciutat de Barcelona. Rehabilitació de Ca l’Aranyó. Premi Ciutat de Barcelona 2010. Els materials i les tècniques constructives 
tradicionals. Proves i verificacions en fase d’obra. Casos d’intervenció i paràmetres normatius. La visió del CTE. Aspecte General de la diagnosi i intervencions en edificis. Cas pràctic. Criteris de valoració i caracterització. 
Tècniques de representació de lesions. La maleta del diagnosticador. Cas pràctic. Mètodes portàtils d’anàlisi. Intervenció, Consolidació, Restauració i Rehabilitació. 

INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURES PORTANTS. Anàlisi històrico-constructiu dels Edificis S. XIX al XX. Patologia en formigons i fàbriques per causes mecàniques. Lesions per compressió, tracció, torsió i esforç tallant. Lesions 
per flexió simple, flexotracció, flexocompressió i pandeig. Cas pràctic. Geotècnia i tècniques de recalçament. Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic. Patologia per falles de 
fonaments. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica i estructures porticades. Cas pràctic. Resistència de materials portants. Cas pràctic. Càlcul i descens de càrregues en paret estructurals. 
Casos Pràctics - Fabra i Coats , Dipòsit de les aigües, Masia Ca n' Anglada, Casa Boguñà. Diagnosi d'estructures portants. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Est. de formigó. Est. de fàbrica. Maons, 
pedres i morters. Requeriments de seguretat i de durabilitat. Tècniques d'intervenció en murs de fàbrica. Avaluació del nivell de risc. Tècniques d'estintolament i reforç de murs de fàbrica. Exercici pràctic: estintolament, 
càlcul. Construcció en tàpia, resistència i càlcul. Programa de càlcul d' elements Finits : SAP. Tècniques d'intervenció en estructures porticades de formigó armat. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç. Cas 
pràctic. Tècniques de pretensat en reparació d’estructures. Cas pràctic. Tècniques d'intervenció en edificis afectats pel foc. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç.

INTERVENCIÓ EN ELEMENTS HORITZONTALS. SOSTRES. Anàlisi històrico-constructiu dels sostres dels Edificis del segle XVII al XX. Diagnosi de sostres unidireccionals. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i 
assaigs: Sostres de fusta, metàl·lics, formigó i ceràmics. Requeriments de seguretat i durabilitat. Sostres de formigó: biguetes, el cas del aluminós. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç. Cas pràctic de 
biguetes de ciment aluminós. Sostres de formigó: jàsseres, reticular i llosa. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç. Comprovacions de càlcul inicials. Diagnosi, disseny i anàlisi de la tàpia. Pròtesi d’acer, 
Reforços actius, Empelts de fusta, Sistema Beta amb barres de fibra, Solucions mixtes fusta-formigó i altres. Comprovacions de càlcul de diversos casos de consolidació i reforç. Sostres de fusta: Anàlisi i valoració de les 
tipologies. Durabilitat: classes d’ús (o de risc). Patologies xilòfagues. Protecció física (passiva o de disseny). Protecció química (preventiva i curativa). Inspecció: mètodes i aparells d’inspecció. Lesions. Qualitat del material 
i classes resistents a rehabilitació. Sostres ceràmics i metàl·lics.  Càlcul de reforços en acer. Càlcul d’apreuament. Càlcul de biguetes de formigó. Cas pràctic.

INTERVENCIÓ EN ARCS, VOLTES I CÚPULES. Sistemes d’intervenció en voltes i Marc normatiu actual. Estàtica gràfica i mètode de Wolfe. Mètodes de càlcul numèric. 

REHABILITACIÓ EN FAÇANES I COBERTES. Tècniques de prospecció i intervenció en cobertes. Tècniques d’intervencions a les façanes: la intervenció en els elements decollants de l’obra grossa. Tècniques constructives i 
la problemàtica més freqüent a les façanes i cobertes històriques i modernes. Tècniques d’intervenció en les façanes i modernes: casuística de les reparacions que afecten a la seguretat (despreniments, inestabilitat 
general). Humitats de capil·laritat, tècniques i procediments de reparació. Tècniques d’intervenció a les façanes: la rehabilitació dels elements continus i procediments de neteja dels materials. Revestiments continus, 
pintures, esgrafiats, fusteries, etc... Rehabilitació de l’acústica. Rehabilitació de tancaments i espais. 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I AMBIENTAL: ENVOLUPANT I INSTAL·LACIONS. Sostenibilitat, edificació i canvi climàtic des de la perspectiva de la rehabilitació. L’aigua: definició estratègies d’eficiència en el consum. 
Eficiència energètica en rehabilitació: estratègies passives i bioclimatisme. Eficiència energètica en edificació: sistemes i energies renovables. Materials per a la construcció sostenible: criteris bàsics de selecció i aplicació. 
Tècniques d’intervenció en les façanes i cobertes modernes. Rehabilitació tèrmica, estanca i sostenibilitat. Rehabilitació tèrmica, estanca i sostenibilitat. DB-HE0 DB-HE 1: consum i demanda. Eficiència i tipologia dels 
ascensors. Rehabilitació d’instal·lacions. Problemàtica del marc normatiu actual. Integració de les instal·lacions en l’edificació. Instal·lacions i salubritat (DBHE3). Solar tèrmica. Eficiència energètica. Pràctiques d’Eficiència 
energètica- CE3X. 

Robert Brufau. Doctor arquitecte. Professor titulat de l’ETSAB – UPS. 

Membre acadèmic de l’ACE. 
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