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L’objectiu d’aquest màster, és de formar tècnics especialistes que disposin del coneixement 
necessari per poder desenvolupar amb eficiència projectes i treballs relacionats amb la 
sostenibilitat en l’edificació, així com en la gestió d’actius immobiliaris i els seus serveis. 
Alhora també es pretén fomentar entre els estudiants el caràcter emprenedor, per tal de 
facilitar la seva inserció i / o consolidació en el mercat de treball. 

En l’àrea de Sostenibilitat s’integren els coneixements relacionats amb eficiència 
energètica, ús sostenible de l’aigua, càlcul de la petjada de carboni, anàlisi del cicle de vida, 
certificacions de sostenibilitat d’edificis i tots aquells aspectes relacionats amb l’edificació 
que afecten el medi ambient i per tant a l’economia i, en definitiva, al conjunt de la 
societat. 

El Facility Management té l’activitat centrada en l’optimització d’edificis i construccions ja 
siguin relacionades amb el sector turístic, comercial, d’oficines o habitatges. Els principals 
camps d’actuació són la gestió energètica, d’instal·lacions i d’espais, així com de tots 
aquells serveis necessaris per desenvolupar l’activitat pròpia. 

Els principals valors que aporta el Màster són el foment de l’emprenedoria i el permetre 
alinear d’una manera professional diferents disciplines en una organització. Alhora facilita 
les eines necessàries per desenvolupar noves tasques des d’una visió mediambiental, 
econòmica i social en l’ús de l’edifici i en la gestió del mateix al llarg de la seva vida útil.  

El Màster s’adreça majoritàriament a professionals del sector de l’arquitectura, la 
construcció, l’enginyeria i altres professionals relacionats amb la gestió d’immobles i la 
sostenibilitat d’edificis, així com a recent titulats que volen adquirir uns coneixements 
complementaris adequats a les noves demandes del mercat. 

Titulats universitaris en l’àmbit de l’arquitectura i la enginyeria: 
 
 Arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria de l’edificació. 
 Graduats i en Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Mecànica i 

Enginyeria Elèctrica, i Enginyeria en Tecnologia industrial. 
 Graduats en  enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria civil. 
 Enginyers industrials i enginyers tècnics. 
 Graduats de Ciències Ambientals, en Turisme i en  ADE.  
 
El Consell de Màster podrà considerar l’admissió de titulats d’altres àmbits i d’aquells 
estudiants que no compleixin els requisits d’accés però que es prevegi que en el moment 
d’iniciar-se les activitats puguin complir-ho. 

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de 
doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals 
per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de 
formació específics. 

MÀSTER UNIVERSITARI EN  
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC 

OBJECTIUS 

REQUISITS D’ADMISIÓ 

ACCÉS AL DOCTORAT 



Mòdul 1. Sostenibilitat 
Normativa sobre sostenibilitat i Relació turisme i arquitectura de l’edifici 
Certificacions de sostenibilitat i eficiència energètica. Gestió de l’aigua en el sector turístic 
Gestió energètica en actius propis del sector turístic 
Anàlisi del cicle de vida en l’edificació del sector turístic. Impacte ambiental 
Arquitectura sostenible de l’edifici d’ús turístic 
Treball final de mòdul 
 
Mòdul 2. Gestió d’edificis i dels seus serveis de suport 
Tècniques de Gestió d’Edificis i dels serveis de suport propis del sector turístic 
Eines pel desenvolupament de la Gestió d’Edificis i dels seus Serveis de suport 
Coneixements transversals d'Economia i  Dret 
Coneixements transversals de Màrqueting, RRHH i Gestió del coneixement 
Introducció a les tècniques de recerca i estudi de casos del sector turístic 
Treball final de mòdul 
 
Mòdul 3. Treball final de màster 

PROGRAMA 

PROFESSORAT 

DURADA 

LLOC DE REALITZACIÓ 

PLACES 

FINANÇAMENT I BEQUES 

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA 

Consulteu el quadre docent a: www.udg.edu/mastersostenibilitat 

60 ECTS 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG i Escola Politècnica Superior (Universitat de Girona) 

40 

Beca del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona 
Beca del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona 
Beca de Caràcter General i  Préstec Universitari PREPOST 2017 

Possibilitat de finançar el pagament de la matrícula 
Formació Bonificable per a l’Empresa 

Per preinscriure’s cal accedir al formulari en línia (www.udg.edu/mastersostenibilitat), om-
plir les dades necessàries, adjuntar la documentació requerida i fer efectiva la taxa de 30,21 
€ per l’estudi de la documentació.  
 
Consulta la guia d’accés i admissió a: www.udg.edu/centreestudispostgrau  

PREU 

Preinscripció: 30,21 euros. Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la 
Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit).  



www.udg.edu/centreestudispostgrau 

INFORMACIÓ 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Centre d’Empreses - Giroemprèn 
Pic de Peguera, 11 
17003 Girona 
Tel. 972 210 299 / 637 454 019 
cep@udg.edu 

Horari: 
De dilluns a dijous, de 9.30a 13:30 h 
i de 15.00 a 18.00 h 
i divendres de 9.30a 13.30 h 
(Excepte juliol, de dilluns a divendres  
De 9.30 a 13.30 h) 

www.facebook.com/FundacioUdG 
twitter.com/fudgif 

Col·laboradors: 


