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JUNTA DE GOVERN -  23 DE GENER DE 2017 
 

 

Aprovació dels perfils professionals prioritaris a impulsar pel col.legi en els propers 

anys 
 
La Junta de Govern ACORDA promoure i potenciar els següents perfils entre els 
arquitectes i les empreses i institucions contractants, així com la seva formació i 
capacitació i la inserció laboral. En base a una metodologia d’anàlisi de les oportunitats 
laborals dels arquitectes es proposen els següents perfils, agrupats per sector o activitat: 
 
Perfils prioritaris a curt termini.  
 
Sector immobiliari: 

1 - Director general promotora immobiliària 
2 - Director general constructora 
3 - Director tècnic promotora 
4 - Director tècnic constructora 
5 - Responsable d’expansió promotora 
6 - Consultor d’agència 
7 - Responsable de promocions en promotora immobiliària  
8 - Facility Property Manager 
 

Facility management: 
9 - Director divisió FM 
10 - Facility Manager 
11 - Gerent de serveis FM 

 
Sostenibilitat (Green jobs) i salut: 

12 - Consultor bioclimàtic ambiental 
13 - Cap de projectes d’ecodisseny 
14 - Assessor d’eficiències 

 
Sector TIC – creació de continguts:  

15 - Dissenyador de videojocs  
 
Retail:  

16 - Director de Retail   
17 - Director d'expansió sector Retail 
18 - Director d'aparadorisme   
19 - Consultor en geomàrqueting   
20 - Visual Merchandiser    
21 - Director d'imatge   
22 - Dissenyador d'espais comercials – Retail designer   
23 - Gestor de Retail 
24 - Project Manager de Retail 
25 - Virtualitzador 
26 - Lighting Designer 

 
Altres: 
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- Perfils professionals vinculats a les Empreses de Serveis Professionals 
d’Arquitectura * 
- Perfils professionals vinculats a l’Urbanisme* 
- Perfils professionals vinculats a les Smarts cities * 

 
(*) Per la definició d’aquests perfils professionals es convocaran les Comissions 
Consultives d’Experts corresponents properament. 

 
 

Perfils prioritaris que complementen la llista anterior i que es promouran a mig termini:  
 
Sector immobiliari: 

27 - Director de departaments de producció d’empreses de construcció 
 
Sostenibilitat (Green jobs) i salut: 

28 - Gestor sostenible d’espais naturals 
 
Ensenyament:  

29 - Cap d’estudis 
30 - Professor d’universitats i altres centres d’ensenyament superior 

 
Comunicació i màrqueting: 

31 - Community manager 
 
Administració i direcció d’empreses (públiques i privades): 

32 - Personal directiu de les administracions públiques  
33 - Director general i presidència executiva 
34 - Director de departaments de producció i operacions 
35 - Director d’organitzacions d’interès social  
36 - Director de polítiques i planificació 
37 - Director d’altres serveis socials 

 


