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Títol XI: Altres estudis de postgrau i de formació contínua de la UAB  

 

Capítol II. Normativa econòmica dels estudis de postgrau i de formació contínua de 
la UAB 

(Capítol modificat per acord de Consell de Govern de 8 de novembre de 2016) 

Secció 1a. Estudis de formació contínua que condueixen a l’obtenció d’un títol propi o d’una 
certificació.  

(Secció modificada per acord de Consell de Govern de 8 de novembre de 2016) 

... 

Article 317. La compensació per despesa general (cànon) (Article modificat per Acord 
del Consell de Govern de 9 d’abril de 2014 i de 8 de novembre de 2016) 

1. La compensació per despesa general és aquella que rep la UAB pel nom de la institució i 
dels seus membres i del coneixement adquirit, com a garantia de prestigi i de qualitat; per les 
despeses de gestió, i pels costos derivats de l’ús de serveis i instal·lacions i infraestructures 
bàsiques.  

2. La compensació per despesa general que s’aplica per als estudis de postgrau i de formació 
contínua ha de ser, com a mínim, la que el Consell de Govern hagi aprovat per a aquests 
estudis.  

3. La compensació per despesa general es calcula a partir dels ingressos de matrícula. En 
termes globals, la compensació per despesa general vigent serà en els programes en què la 
docència sigui presencial és d’un 30% dels ingressos quan s’utilitzin instal·lacions pròpies de 
la UAB (es preveu l’ús de les instal·lacions bàsiques com l’aulari) i d’un del 22 % quan no se 
n’utilitzin. Aquesta compensació per despesa general no inclou l’ús de les instal·lacions 
bàsiques per a les sessions presencials, la despesa de les quals es comptabilitzarà d’acord amb 
les tarifes vigents en el pressupost de cada activitat formativa i es distribuirà als Centres 
responsables de la gestió dels espais afectats d’acord amb la normativa de tarifes.  

4. En els programes semi presencials s’aplica una compensació per despesa general d’un 25% 
dels ingressos, independentment del grau de presencialitat. Aquesta compensació per despesa 
general inclou l’ús de les instal·lacions bàsiques per a les sessions presencials, però no inclou 
l’ús de les plataformes corresponents de la UAB.  
  
4 5. En els programes no presencials s’aplica una compensació per despesa general d’un 22 
% dels ingressos, que no inclou l’ús, si n’és el cas, de les plataformes de la UAB.  
 
5 6. En els programes interuniversitaris la compensació per despesa general es calcula a partir 
dels ingressos de matrícula i és la que s’acorda en el corresponent conveni entre les 
universitats que hi participin. Com a norma general, aquesta compensació no pot ser inferior 
al 22% dels ingressos de matrícula. 
 
6 7. En els estudis que es facin per motius d’ajut al desenvolupament o de solidaritat, i que 
estiguin degudament documentats, la compensació per despesa general es considera una 
aportació de la UAB i, per tant, no es cobra.  
 
7 8. En els programes a mida, per als quals s’acorda una quantitat global a càrrec d’una 
empresa o institució, es fixa un pressupost global entre un mínim i un màxim d’alumnes. Si 
finalment hi ha un nombre més gran de persones participants es fa una revisió a l’alça del 
pressupost corresponent. Com a norma general, la compensació per despesa general que ha 
de rebre la UAB no pot ser inferior a l’import equivalent al 22% dels ingressos per matrícula. 
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Article 318. La distribució de la compensació per despesa general (cànon) (Article 
modificat per Acord del Consell de Govern de 9 d’abril de 2014 i de 8 de novembre de 2016) 

1. La compensació per despesa general del 30 %, del 22 %, o del 25% dels programes semi 
presencials es distribueix de la manera següent: 

a) 12 % 20 % per al departament, institut o centre responsable; 
b) 88 % 70 % per al pressupost general de la UAB; 
c) 6 % per al deganat o la direcció del centre responsable on es fa el postgrau, com a 

retorn únic en concepte de gestió i ús d’espais propis; 
d) 4 % per a l’Escola de Postgrau. 

 

2. En els programes en què no s’utilitzin instal·lacions pròpies i en programes no presencials, 
la distribució del 22 % de la compensació per despesa general es fa de la manera següent: 

a) 20 % per al departament, institut o centre responsable; 
b) 76 % per al pressupost general de la UAB; 
c) 4 % per a l’Escola de Postgrau. 

  

Article 319. La liquidació i els romanents (Article modificat per Acord de Consell   de 
Govern de 25 d’abril de 2012 i de 8 de novembre de 2016) 

1. En finalitzar cada edició, els programes s’han de liquidar abans dels sis mesos posteriors a 
la finalització de la mateixa. Això implica la presentació a l’Escola de Postgrau, pels mitjans 
que aquesta determini, d’un resum dels ingressos i de les despeses reals propis del programa, 
juntament amb la memòria acadèmica de tancament. 

2. Els romanents derivats de la liquidació pressupostària d’aquests programes tindran la 
consideració de romanent de tresoreria no afectat. 

3. En el supòsit de gestió econòmica descentralitzada amb empreses o institucions la liquidació 
de romanents s’ha de regular en el conveni de col·laboració corresponent. 

 

Secció 2a. Estudis de formació contínua que no condueixen a l’obtenció d’un títol propi o d’una 
certificació (transferència formativa de coneixement)   

(Secció modificada per acord de Consell de Govern de 8 de novembre de 2016) 

 

Article 320. Definició (Article modificat per acord de Consell de Govern de 8 de novembre 
de 2016) 

1. Entenem per estudis de formació contínua que no condueixen a l’obtenció d’un títol propi o 
d’una certificació aquells estudis que una empresa o institució encomana a un/a o més 
professors/ores de la Universitat per a formar un col·lectiu determinat, i que tenen les 
característiques següents: 

a) No hi ha un reconeixement acadèmic (aprovació per part dels òrgans 
col·legiats) 

 
b) L’alumnat no es matricula a la UAB i, per tant, no obté cap certificat ni diploma. 

 
c) L’encàrrec s’ha de concretar en un conveni o contracte, que inclou el 

pressupost. 
 

2. Les memòries de formació contínua d’aquestes característiques han de ser presentades a 
l’Escola de Postgrau, perquè en tingui coneixement i en tramiti la informació on correspongui, 
i s’han de concretar en un conveni o contracte que ha d’incloure almenys les matèries, el 
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pressupost, la denominació del curs o activitat formativa, la durada i el nom i cognoms del 
professorat que hi intervé. Això permet que la docència d’aquests estudis pugui ser certificada. 

 

Article 321. Compensació per despesa general (Article modificat per Acord del Consell de 
Govern de 9 d’abril de 2014 i de 8 de novembre de 2016) 

1. La formació contínua que no condueix a l’obtenció d’un títol o certificat de la UAB queda 
subjecta, també, a una compensació per despesa general, pels costos indirectes derivats de 
l’ús del nom de la institució i dels seus membres i del coneixement adquirit, i de la gestió. 

2. La compensació per despesa general en aquest tipus d’estudis és única, d’un 22% 20 % 
dels ingressos. Aquesta compensació es distribueix de la manera següent: un 12% 20 % per 
al departament, institut o centre responsable, i un 88% 76 % per al pressupost general de la 
UAB i un 4 % per a l’Escola de Postgrau. 

3. La formació contínua que no condueix a l’obtenció d’un títol pot figurar en el balanç 
d’activitats de les fitxes de departament i de les fitxes de professorat, com a “formació contínua 
que no condueix a l’obtenció d’un títol”. 

4. En cas que una activitat de transferència formativa es faci en espais del campus de la UAB 
se li apliquen les tarifes sobre espais vigents en el moment en què es dugui a terme. 

 

 

 


