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Postgrau  
Gestió Privada  
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Amb el suport de 

Col·laboradros de la Fundació Cercle d’Infraestructures 

Més informació 

http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/presentacio/codi/327500/gestio-

privada-infraestructures/ 

Inscripcions: 

http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/solmatricula/codi/327500/gestio-

privada-infraestructures/ 



Titulació 

Títol de postgrau expedit 

per la Universitat 

Politècnica de Catalunya 

   

Duració 

25 ECTS (150 h lectives) 

   

Dates de realització 

Del 22/02/16 al 22/06/16 

   

Horari 

De dilluns a dimecres  

De 18:00 a 21:00 

  

4 sortides outdoor  

divendres matí 

  

 Lloc de realització  

ETSECCP - Barcelona 

C/ Jordi Girona, 1-3  

Edifici B1. Aula 212 

  

 Requisits d’accés 

- Titulació universitària 

oficial   

- Títol propi d'universitat 

equivalent a un grau, 

diplomatura o 

llicenciatura 

- Professionals del sector 

de les infraestructures 

amb experiència 

contrastada 

  

Preu 

Postgrau: 3.100 € 

    

Tècnica de gestió 

Helena Dorca i Arau 

(+34) 93 401 58 08 

helena.dorca@upc.edu 

  

Coordinadora  activitats 

Silvia Borges i Murie 

(+34) 93 401 73 45 

silvia.borges@upc.edu 

 
La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en 

la provisió, finançament i gestió d’infraestructures, equipaments 

i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un 

dels instruments més poderosos de desenvolupament des dels anys 

90. El postgrau de Gestió Privada de les Infraestructures integrat en 

el Màster de Gestió de les Infraestrutures permetrà a l’alumne 

assolir les tècniques i coneixements necessaris per a poder 

planificar, construir i gestionar les infraestructures i serveis 

provisionats mitjançant contractes de col·laboració público-privada. 

La complexitat d’aquest tipus de contractes requereix professionals 

capaços de dirigir-los amb un conjunt de coneixements i capacitats 

de gestió singulars, entre elles tenir un alt nivell de competència 

tècnica i econòmica, conèixer el maneig de tècniques de gestió 

empresarial i, la facultat d’adaptar-se amb rapidesa a nous entorns 

de negoci. 

 

Aquests són, precisament, els eixos al voltant dels quals s’ha 

estructurat el contingut i la metodologia d’aquest Màster de Gestió 

d’Infraestructures. El professorat està, majoritàriament, format per 

professionals en actiu amb una experiència en càrrecs de gestió 

d’infraestructures en el sector privat i públic. Tots ells disposen 

d’una àmplia d’experiència docent contrastada. 

 


