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DATA 

20.02.2019 – 

05.06.2019 

HORARI 

Dimecres 

09.30 - 13:30 i  

14:45 - 19:00  

 
 

LLOC 

Escola Sert COAC, 

c. Arcs 1, 5ª planta, 

Barcelona 

DURACIÓ  

117 h 

IDIOMA 

Català i castellà

 

A QUI VA DIRIGIT 

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, 

enginyers tècnics, economistes, gestors i 

empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se 

en l'anàlisi i gestió d’operacions immobiliàries 

des d’un punt de vista arquitectònic, 

constructiu, econòmic, financer, comercial i 

d’explotació. 

 

També està dirigit a aquells gestors que 

gaudint d’una visió parcial del negoci 

immobiliari, vulguin assolir una visió completa 

del sector. 

 

DIRECCIÓ 

Ana Puig-Pey, Doctora Arquitecta en 

Organització Empreses, docent a la UPC; i 

Xavier Martín, Arquitecte. Director de Sòl i 

Promocions a IOSA IMMOBLES. 

 

 

METODOLOGIA 

Aquesta formació es desenvolupa mitjançant 

l’anomenada ‘metodologia del cas’, és a dir, 

a partir del treball en casos pràctics i reals i 

mitjançant la realització de treballs pràctics en 

grup. Aquestes fórmules us ajudaran a 

enfrontar-vos amb les problemàtiques reals 

dels professionals: com fer que un projecte 

sigui viable? Com fer-ne la gestió? Com 

comercialitzar una obra de gran envergadura? 

 

L’Escola Sert ha aprovat uns itineraris 

d’especialització en aquelles àrees que s’estan 

consolidant com a motor de l’activitat 

econòmica i que presenten un alt potencial 

d’ocupació. D’aquesta manera, cursar el 

Postgrau en Direcció Immobiliària juntament 

amb el de Facility Management permet a 

l’alumne adquirir el Màster professional en 

Facility Management amb especialització 

en Direcció Immobiliària. Aquest itinerari, 

acreditat pel COAC, reconeix la capacitació 

dels professionals en àrees complementàries i 

que generen perfils més competitius. 

 

 

ARQImmo. Direcció 

Immobiliària 

https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/postgrau-disseny-espai-comercial-retail
https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/postgrau-disseny-espai-comercial-retail
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OBJECTIUS 

Aquest curs capacita per treballar en 

empreses que desenvolupin projectes 

immobiliaris entre les que cal destacar les 

entitats de crèdit, propietàries de gran part 

dels actius immobiliaris, així com les 

comercialitzadores. També et permet ser 

consultor i assessor d’aquestes entitats i 

d’entitats de caràcter públic, en quant a les 

noves propostes de projectes públics–

privats en els àmbits residencial, comercial, 

oficines, desenvolupament de sòl, etc. I per 

últim, aquest postgrau et permetrà crear la 

teva empresa i coneixeràs tot el procés per 

posar en marxa com a promotor noves 

operacions i nous projectes d’edificació. 

 

Formació basada en casos pràctics 

que s’adeqüen a la situació actual i futura 

del sector. 

 

El postgrau contempla ampliar el camp 

de visió i el coneixement de processos 

d’aquells participants interessats en 

incorporar-se al sector immobiliari tant 

emprenedors com analistes, gestors i 

directors d’empreses lligades al sector.   

 

Els objectius específics son: 

 Elaboració d’estudis de viabilitat. 

 Comprensió de valoracions i taxacions 

immobiliàries, incloent terrenys rústics i 

solars, edificacions i espais urbans. 

 Comprensió dels mètodes d’amidament, 

valoració i taxació, de programació 

econòmica i de càlcul de costos i fiscalització 

dels mateixos, a les obres de caràcter 

arquitectònic i urbanístic i en el planejament. 

 Gestió de l’obtenció de llicències en els 

projectes integrats i en l’execució, tant 

d’obres d’edificació com espais urbans. 

 Gestió de la contractació de facultatius i la 

contractació d’obra amb coneixement de 

l’estructura de costos de tot tipus en el 

projecte i execució d’edificis i espais urbans. 

 

 Aptitud per a gestionar els programes 

d’edificis, considerant els requeriments de 

clients i usuaris, analitzant els precedents i 

les condicions de localització, aplicant 

estàndards i establint dimensions i relacions 

d’espais i equips. 

 Comprensió de la gestió de plans d’ordenació 

territorial i metropolitana, plans estratègics, 

plans de viabilitat urbanística i plans 

urbanístics d’ àmbit municipal, d’actuació en 

àrees urbanes i de caràcter especial. 

 Comprensió dels mètodes generals 

d’organització, gestió, administració, 

planificació i direcció empresarial i la seva 

aplicació als sectors immobiliaris i de la 

construcció. 

 Comprensió del marc legal 

 Comprensió dels sistemes d’organització de 

les empreses immobiliàries respecte a la 

distribució de feines i responsabilitats, el 

control del temps de producció, costos i 

rendiments laborals, l’administració 

econòmica i la planificació comercial. 

 Comprensió dels mètodes d’estudi de les 

necessitats i demandes socials, els 

components de la qualitat de vida, de les 

condicions d’habitabilitat i els programes 

bàsics de l’habitatge. 

 

 

 

En el programa es potenciarà l'orientació a 

‘usuari – client – mercat’; incorporació al 

sector del concepte de Producte + Servei; 

adaptació a la indústria; professionalització de 

totes les fases del procés.
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Mòdul 1      //  
immobiliaris 

Programa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objectius 
 

Anàlisis del entorn econòmic i dels indicadors 
econòmics del mercat immobiliari. Exposició de 
la actualitat i futur del sector immobiliari, així com 
de la conjuntura actual i de les polítiques 
d’habitatge. Criteris de valoració i taxació. 
Adquisició de metodologies i instruments 
d’anàlisis de viabilitat d’operacions i productes 
immobiliaris. Estudis de mercat en edificació 
residencial i no residencial. Planejament y 
gestió urbanística en operacions immobiliàries. 

. 

 
Programa 

 

Sessió 1 20/02/2019 

 
 Introducció Postgrau 

 
 Procés d’una Operació Immobiliària 

 

 Estàndards de Valoració i normes 

vigents en España 

 

 Mètodes de Valoració segons el tipus 

d’actiu 

 

 De solar a edifici. Procés, tasques i 

agents. Cas Salardu 1 

Sessió 2 27/02/2019 

 
 Què fer i com si m’encarreguen, o si 

l’encarrego, o si he de opinar sobre el valor 

d’un sòl? 

 

 Viabilitat d’una Operació Inmobiliaria. Oficines i 

Hotels 

 

 Criteris d’anàlisis i presa de decisions en 

operacions immobiliàries 

 

 De solar a edifici. Procés, tasques i agents. 

Cas Salardu 2 

 

Sessió 3 06/03/2019 

 
 Anàlisis de carteres d’actius. Paràmetres de 

Valoració 

 

 Operacions Immo.: Inici, desenvolupament i 

tancament. Cas Salardu 3 

 

 Planejament derivat. Actuacions en sòl urbà i 

desenvolupament de sectors de sòl 

urbanitzable - Sistemes d’actuació. Projectes de 

reparcel·lació. 

 

Sessió 4 13/03/2019 

 
 Conjuntura Sectorial 

 
 Ordenació del territori des de l’Administració 

Local. Compres estratègiques 

 

 Operacions de promoció de sòl i promoció 

residencial 
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Mòdul 2  // Gestor d’operacions i   projectes 
immobiliaris 

 
 
 

 

Objectius 
 

Aspectes normatius i legals de les operacions 
immobiliàries. Gestió d’equips. Gestió de 
projectes. Gestió de obres. Control i seguiment 
de projecte i obra. Agents en el procés edificatiu 
i urbanístic i responsabilitats dels agents. 
Seguiment econòmic de les operacions 
immobiliàries. Explotació i manteniment d’ actius 
en empreses patrimonials. Anàlisis dels perfils 
de gestió: Project Manager. 

 

Programa 
 

Sessió 5 20/03/2019 

 
 Organització i dimensionat d’equips en una 

promotora Immobiliària 1 

 

 Planificació d’una operació immobiliària 

 

 Control d’una operació Inmobiliaria. 

Control de costos 1 

 

Sessió 6 27/03/2019 

 
 Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei del 

Habitatge i Decret de Habitabilitat. Codi 

Tècnic Español 

Explotació d’actius en una promotora 

patrimonial (1) 

 

 Explotació d’actius en una promotora 

patrimonial (2) 

 

Sessió 7 03/04/2019 

 
 Figures de gestió: Services. Promoció 

Delegada. 

 

 Models de Project Management. Projectes i 

Cultures. 

 

 Project Management pel Ajuntament de 

Barcelona. L’Illa Philips 

 

Sessió 8 10/04/2019 

 
 Contractes 

 

 Sistemes de contractació d’obres 

 

 Contractació de l’Empresa Constructora. APO. 

Caso Sevilla 1 

 

 Contractació d’equips. Cas Sevilla 2  
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Mòdul 3 //  
i projectes immobiliaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius 
 

Taller d’emprenedoria i propostes de valor en el 
mercat immobiliari. Models d’empreses 
immobiliàries. Creació, organització i direcció 
estratègica d’empreses immobiliàries. Gestió i 
finançament d’operacions immobiliàries. 
Fiscalitat Immobiliària: Estatal, Autonòmica i 
Local. Habitatge de protecció oficial. 
Condicionaments jurídics i responsabilitats 
empresarials en la producció immobiliària. 
Propostes innovadores en models, processos y 
productes immobiliaris. 

. 

 
Programa 

 

Sessió 9 24/04/2019 

 
Taller de Emprenedoria: INNOVARQ 

 
 D1 DESITJAR - Anàlisis intern: Fortaleses i 

Debilitats 

 

 D2 DESCOBRIR - Anàlisis Extern: 

Oportunitats i  Amenaces. Estudi  de 

Mercat 

 

 D3 DECIDIR - Proposta de Valor 

 
 D4 DESENVOLUPAR - CANVAS i Pla de 

Negoci 

 

 D5 ENLAIRAR - Estudio Econòmic i Pla de 

Acció 

 

Sessió 10 08/05/2019 

 
 Introducció a les finances de les 

operacions immobiliàries 

 Cas Pràctic 

 

 Mercat Residencial 

 

Sessió 11 15/05/2019 

 
 Fiscalitat en les operacions immobiliàries 

 
 Valoració de carteres i gestió de 

manteniment d’actius 

 

 Operacions de Promoció en Naus 

Industrials 

 

Sessió 12 22/05/2019 

 
 Disseny i optimització de producte en edificis 

no residencials 

 

 CAS PRÀCTIC 

 
 Noves tipologies d’inversió en el mercat 

immobiliari 

 

 Organització de una promotora residencial. 

 

Sessió 13 29/05/2019 

 
 Nous sistemes i processos de producció en la 

construcció 

 

 Nous models de promoció i  hàbitat. 

Cooperatives d’habitatges. 

 

 Operacions en Comunitat de Béns 

 
 Habitatge col·lectiu de protecció oficial 

 

Sessió 14 05/06/2019 

 
 PRESENTACIÓ FINAL CASOS 

FINM
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Quadre docent
Alegret, Alberto 

Doctor arquitecte 

 

Aldabó, Xavier 

CEO Finques Farre 

 

Barrachina, Oriol 

CEO Cushman & Wakefield 

 

Boquera, Carles 

Advocat Comsa Corporació 

 

Bosque, Raul 

Arquitecte 

 

De Josemaria, Imma 

Doctora arquitecta. UPC 

 

De Moner, Ignasi 

Dir Tècnic de Gestió de Projectes Bisma 

  

Donés, Josep 

Advocat.Secretari General Tècnic APCE 

 

Gil, Antonio 

Advocat, Soci Cuatrecasas Abogados 

 

Gil, José Luis 

Gerent. Gesob 

 

Martín, Xavier  

Arquitecte, Director de Sòl i Promocions 

a IOSA IMMOBLES 

Martínez, Eva 

Gerent solucions Habitat  

 

Montalvo, Francisco 

Director Departament Manteniment i 

Operacions IOSA IMMOBLES SLU 

 

Morte, Miquel 

Director General Compact Habitat 

 

Pérez, Francesc 

Director General SOLVIA. Grup Banc SabadelL 

 

Pico, Toni 

Grup Tort 

 

Puig-Pey, Ana 

Doctora Arquitecta en Organització d’Empreses, 

UPC 

Torrent, Joan Marc 

Director General APCE – Associació de  

Promotors i Constructors de Catalunya 

 

Vidal-Quadras, Martín 

Director General RAPEJUN 

 

Vilajoana, Xavier  

CEO EUROPROJECTS 

 

Gómez, Xavier 

Property Manager  FC Barcelona 

https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-arboledas-42490b1b
https://es.linkedin.com/in/florenciacueto
https://es.linkedin.com/in/miguel-escobosa-1aab9929
https://es.linkedin.com/in/maurici-gines-5a9baa14
http://www.isern.pro/
https://es.linkedin.com/in/davidllado
http://victorrahola.cat/es/
https://es.linkedin.com/in/m%C2%AA-salud-juan-col%C3%A1s-6924608a
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> L’Escola Sert és el centre de formació contínua del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, que té més de 80 anys de trajectòria i 

representa més de 10.000 col·legiats.  

 

> L’oferta formativa de l’Escola es divideix en dues tipologies. D’una 

banda, la branca de formació contínua permet als alumnes 

actualitzar-se i estar en contacte constant amb les novetats del 

sector.  

D’altra banda, la formació especialitzada ofereix cursos per 

aprofundir en algun sector en concret. D’aquesta manera es dona 

resposta a les necessitats dels perfils professionals de cara al canvi 

constant del mercat laboral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

@EscolaSert 

/escolasertcoac 

/escolasert.coac 

+34 93 306 78 44 

www.escolasert.com 

infosert@coac.net 

Escola Sert 


