
PROJECTE
DIAGNOSIS

En el si de la Unió Europea (UE) s’ha detectat una important mancança en el sector 
de l’edificació i la construcció pel que fa a un perfil professional especialitzat en la 
diagnosi dels edificis. Es tracta d’un expert en avaluació d’edificis, amb capacitat 
d’informar i guiar als propietaris, de planificar el manteniment i la rehabilitació en 
base a un bon coneixement de les característiques i de l’estat de l’edifici.

Innovació en una expertesa clau en el sector de l’edificació i la construcció.

Aquest Projecte està cofinançat per la Comissió Europea, dins del Programa Erasmus+. 
Aquesta publicació reflecteix únicament l’opinió dels autors. La Comissió Europea no pot ser considerada 

responsable de cap ús que es pugui fer de la informació aquí continguda. 
Publicació gratuïta
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1. PRESENTACIÓ



OBJECTIUS

FORMACIÓ

Els objectius inicials del Projecte Diagnosis es poden sintetitzar en els 
quatre punts següents:

Conèixer les necessitats, les qualificacions professionals i els programes de 
formació en l’àmbit de la diagnosi, i en els diferents països de la UE.

Establir acords entre universitats i entitats del sector, per formar i implementar el 
paper dels nous experts.

Crear un programa de formació per als nous experts, orientat a les noves 
tecnologies i a les habilitats relacionals.

Definir un nou perfil d’expert en diagnosi d’edificis i el seu currículum formatiu, 
unificat a nivell europeu.

Diagnosi en aspectes estructurals, eficiència energètica i medi ambient.

barcelona

Tres sessions de presentació i debat dels temes i continguts a desenvolupar al llarg 
del Projecte.
Tres cursos de formació per a formadors en els temes i continguts elaborats pel 
Projecte, amb la participació dels partners, membres dels Comitès assessors 
(resonance groups), professorat universitari i professionals.

Aplicacions del BIM i de les habilitats socials en la diagnosis

ferrara

Tres cursos pilot adreçats a estudiantat universitari, per testar el programa de 
formació establert.

Geomàtica i instruments de diagnosis

varsòvia

Per tal de fer extensius els resultats a la resta de països de la UE, en completar-se les 
tasques del Projecte, s’organitzarà una Conferència final a Londres, en la que participaran 
responsables d’institucions i organitzacions europees per debatre els resultats i divulgar-los 

El Projecte organitza diversos cursos a Espanya, Itàlia i Polònia. En cada un 
dels països es treballen temàtiques complementaries:



RESULTATS
El resultats previstos del procés i desenvolupament de les diferents 
accions del Projecte són:

Un bon coneixement de les noves tecnologies i eines per a la diagnosi d’edificis, especialment 
en aspectes estructurals, d’avaluació energètica i ambiental, BIM, geomàtica i sensors remots, 
models 3D i altres.

Definició d’un nou perfil professional com a expert en diagnosi, desenvolupat amb la col·laboració 
d’especialistes del sector de diferents països, que inclogui  habilitats i competències i validat 
per al context europeu.

Establiment d’un nou programa de formació per capacitar al nou expert en diagnosis d’edificis, 
completament definit en la seva temàtica i continguts, per impartir en universitats i centres de 
formació professional europeus.

Creació d’una xarxa europea d’universitats i d’entitats del sector de la construcció interessats 
en la formació i el desenvolupament professional de l’expert en diagnosis.

Edició de la publicació “Expert en diagnosis d’edificis. Un nou perfil professional pels sectors de 
l’edificació i la construcció a Europa” i distribució entre els responsables polítics, empreses del 
sector, universitats i entitats professionals.
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