
Amb el suport

Col●laboradors de la Fundació Cercle d’Infraestructures

Més informació
http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/presentacio/codi/214800/gestio-infraestructures
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Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Campus Nord. Edifici B1 - Aula 212 - segona planta

c/ Jordi Girona, 1-3 - 08034 Barcelona

Gestió de les infraestructures
Màster
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Estructura

El Màster de Gestió de les Infraestructures té una oferta modular, i es divideix en dos postgraus, que es poden realitzar 
independentment: Gestió d’Empreses d’Obra Pública (GEOP) i Gestió Privada d’Infraestructures (GINF). Per l’obtenció del 
títol de Màster cal realitzar els 2 postgraus i el Treball Final de Màster (TFM).
El Màster inclou la participació en dos seminaris internacionals que permeten l’intercanvi d’experiències amb alumnes de 
Màsters organitzats per universitats prestigioses: École des Ponts París Tech, Universidad Internacional Menéndez Pelayo i 
Universidad del Pacifico de Lima (Perú).

I. POSTGRAU GESTIÓ D’EMPRESES D’OBRA PÚBLICA
EL SECTOR DE L’OBRA PÚBLICA. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
L’activitat empresarial a nivell català, espanyol i europeu. Mercat exterior.
El paper de les administracions públiques a Catalunya i Espanya. 
Direcció estratègica en empreses d’obra pública.

COMPTABILITAT GENERAL I ANALÍTICA. DIRECCIÓ FINANCERA
Comptabilitat general i analítica.
Direcció financera a les empreses d’infraestructures.

DRET MERCANTIL, FISCAL, LABORAL I RRHH
El codi mercantil i els impostos.
Relacions laborals a l’empresa d’infraestructures.
Relacions humanes a l’empresa d’infraestructures.

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
Conceptes generals del màrqueting i comunicació empresarial. 
Branding, màrqueting mix i les 4P.
Cross-cultural management.

CONCEPTES GENERALS I METODOLOGIA PRÀCTICA D’ACTUACIÓ
Realització de casos pràctics al llarg del mòdul i debat final.

II. POSTGRAU GESTIÓ PRIVADA D’INFRAESTRUCTURES
PLANIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT
La planificació de les infraestructures.
La ordenació de la mobilitat.

PERSPECTIvA DE LA GESTIÓ PRIvADA CONCESSIONAL. PROjECT FINANCE
Perspectiva de la Gestió Privada Concessional.
El marc de la Unió Europea.
Marc jurídic i econòmic de les PPP´s.
Project Finance

ESTRUCTURACIÓ FINANCERA I CONTRACTACIÓ DE LES PARTICIPACIONS PÚBLICO PRIvADES 
Estructuració Financera de les PPP’s.
Contractació de les PPP’s.

PROvISIÓ D’INFRAESTRUCTURES 
Aeroportuaries. Viaries. Portuaries. Ferroviaries. Logístiques

GESTIÓ DE SERvEIS DE PROvEÏMENT I EQUIPAMENTS
Serveis ambientals. Serveis energètics. El cicle de l’aigua. Telecomunicacions. Equipaments urbans.

MÈTODE DEL CAS I DEBAT PARTICIPATIU
Realització de casos pràctics al llarg del mòdul i debat final.

III. TREBALL FINAL DE MÀSTER
Desenvolupament d’un projecte de concessió o treball d’intensificació en una temàtica específica
de les col·laboracions públic-privades.

SEMINARIS
SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS 

URBANAS  (École des Ponts París Tech, 
Universidad Internacional Ménendez Pelayo, 

Colegio de Ingenieros de Caminos)

SEMINARIO INTERNACIONAL 
SERvICIOS URBANOS Y REGULACIÓN

 (Universidad del  Pacifico de Lima)

POSTGRAUS
Gestió d’Empreses d’Obra Pública

25 ETCS
Del 08-01-2018 al 11-04-2018

Gestió Privada d’Infraestructures
25 ETCS

Del 16-04-2018 al 11-07-2018

MÀSTER GESTIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES
Del 08-01-2018 al 25-01-2019
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Presentació

Comissió Acadèmica

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic 
canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis i el 
de les de consultoria i d’enginyeria  ha canviat de forma notable en els darrers anys. 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 valorats alhora de donar respostes als nous reptes.
La complexitat de les fórmules de col·laboració públic-privada requereix professionals 
capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixement i capacitats més  enllà del 
propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l’ús de tècniques de gestió empresarial 
per adaptar-se als nous entorns de negoci.
El Màster inclou la participació a dos seminaris:
• Seminari “Urban Policies” en col·laboració amb la École des Ponts París Tech i la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
• Seminari Internacional “Servicios Urbanos y Regulación” en col·laboració amb la 

Universitat del Pacífico de Lima (Perú).
Aquests són, els eixos al voltant dels quals s’ha estructurat el contingut i la metodologia 
d’aquest Màster de Gestió d’Infraestructures, que ja assoleix la 11ª edició. El professorat 
està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d’infraestructures en el 
sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.

A qui va dirigit
Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Enginyers Industrials.
Enginyers Tècnics.
Economistes, Advocats, Arquitectes.
Professionals del sector de les infraestructures.
Alumnes d’últim curs de grau relacionat amb el sector de les infraestructures.

Pràctiques en empreses
L’estudiant podrà realitzar pràctiques extra-curriculars en empreses relacionades amb el 
món de les infraestructures durant el període de realització del màster.

Pere Macias (President)
Carles Labraña (Director)
Salvador Alemany, Oriol Altisench, Modest Batlle, Pedro Buenaventura,
Josep Mª Castro, Santiago Farré, Josep Gassiot, Joaquim Llansó, Josep Miarnau,
Orlando de Porrata-Doria,  Enric Ticó.

Objectius
Proporcionar una base sòlida de coneixements en economia aplicada que permeti 
desenvolupar la capacitat d’anàlisi de l’entorn econòmic nacional i internacional.
Facilitar coneixements avançats en els aspectes legals i institucionals relacionats amb la 
provisió de les infraestructures i la gestió dels serveis.
Preparar per a la gestió empresarial i per a l’adaptació coroporativa als nous entorns de 
negoci.
Optimitzar la presa de decisions públiques en el terreny de les concessions i de les  altres 
fórmules de col·laboració entre el sector públic i el privat.
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi econòmica i estratègica, especialment pel que fa la 
diversificació de l’activitat de les empreses constructores i de serveis.
Subministrar informació entorn l’evolució del comportament de les administracions 
públiques pel que fa a les seves polítiques públiques en els àmbits de les infraestructures 
i dels serveis.

Titulació
Títol de Màster expedit per 
Universitat Politècnica de
Catalunya integrat a l’EEES

Crèdits
60 ECTS

Horaris
Classes: Dll. Dm. Dc. 
de 18:00 a 21:30h
del 08/01/2018 al 11/07/2018
visites a empreses: 
A concretar fora de l’horari 
lectiu
Treball Final de Màster 
(TFM): Del 11/07/2018 
al 21/12/2018
Presentació TFM: 
Del 21/01/2019 al 25/01/2019

Lloc de realització 
Escola de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona.
C/ Jordi Girona, 1-3
Campus Nord, edifici B1
Aula 212, segona planta
08034 Barcelona

Requisits d’accés
• Titulació universitària oficial
• Títol propi d’Universitat 

equivalent a un grau, 
diplomatura o llicenciatura

• Professionals del sector 
de les infraestructures

Preu màster
Màster: 6.500 € 

Preu per mòduls
Postgrau GEOP: 3.400 €
Postgrau GINF: 3.400 €
TFM: 1.083 €

Finançament opcional: 
Banco Caminos

Director
Carles Labraña
(+34) 93 401 70 95
carles.labrana@upc.edu

Tècnica de gestió
Mònica Fernández
(+34) 93 401 58 08
master@masterginf.com


