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Reglament d’autorització i signatura de convenis de 

col·laboració i de contractes de l’article 83 de la LOU  

i de transferència de tecnologia i de coneixement de la 

UAB 

 

 
(Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011  
i modificat per les resolucions de la secretària general,  

de 12 de gener de 2012 i de 9 de febrer de 2012) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Preàmbul 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té 
com a principals fites el desenvolupament d’un model de docència i d’estudis acadèmics, la projecció de 
programes d’investigació i l’establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat.  
 

Per al desenvolupament d’aquests objectius la Universitat ha de potenciar, cada vegada més, la seva relació 
amb la societat, amb altres estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del 
coneixement.  
 
La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està 
regulada en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s’estableix el marc bàsic d’actuació per  
establir, per una banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, 

de projectes de transferència de tecnologia i coneixement dins de l’àmbit de la docència, els ensenyaments i els 
estudis propis de la Universitat (art. 184) i, per l’altra, convenis de col·laboració amb altres institucions 
universitàries o entitats per potenciar la relació amb la societat (art 190).  
 
També s’estableix, concretament en l’article 190.2 que el Consell de Govern aprovarà la normativa que reguli la 
iniciativa per celebrar convenis, la preservació del bon ús del nom i prestigi de la Universitat i el seguiment, 

control i, si escau, autorització, de convenis que impliquin despeses o ingressos per a la institució o 
compromisos pluriennals. De manera complementària, l’article 191 explicita que existirà un Registre General de 
Convenis, i determina que la Secretaria General de la Universitat, amb la col·laboració de totes les unitats i 

instàncies universitàries implicades, ha d’establir i mantenir un registre únic de tots els convenis celebrats per 
la Universitat, previstos en els articles 184 i 190 d’aquests Estatuts. 
 
D’altra banda, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya, en el capítol II del títol IX (Relacions interadministratives) fa una regulació quant als requisits 
mínims que s’han d’exigir per a la subscripció de convenis de col·laboració, els quals també han estat introduïts 
en el present reglament. 
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Capítol I. Disposicions de caràcter general 
  
Article 1. Objecte 
 
El present reglament té per objecte establir el procediment de formalització dels convenis, protocols i 
contractes inclosos dins l’àmbit d’aplicació que hagi de subscriure la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
tercers, així com l’establiment dels mecanismes per al seu seguiment i execució d’acord amb les seves 

finalitats. 
  
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1. Aquest reglament serà aplicable a tots els convenis de col·laboració, protocols i contractes a què es refereix 

aquest apartat que la UAB celebri amb qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, nacional o 

estrangera. 
 
2. A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per: 
 

a) Convenis de col·laboració: els acords subjectes al dret públic dels quals es deriven obligacions 
jurídiques directes per a les parts. Aquests acords poden ser, per exemple, de caràcter general 

(convenis marc de col·laboració) o convenis específics. 
 

b) Protocols: els acords generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el 
compliment dels quals no és susceptible d’ésser exigit jurídicament. En aquesta definició cal incloure, 
entre altres coses, les anomenades cartes o declaracions d’intencions i els Memorandum’s of 
Understanding (MoU) 

 

c) Contractes: els negocis jurídics previstos en l’article 83.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i en l’article 36 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació, o normes que les completin o substitueixin sempre que la Universitat Autònoma de 

Barcelona no sigui la receptora dels serveis.  
 
3. Així mateix, les normes de procediment per a l’autorització i signatura establertes en el present reglament 

seran aplicables als convenis que, d’acord amb les seves normes específiques, la UAB formalitza per tal de 
donar compliment a les seves finalitats. En aquest sentit, s’apliquen als convenis següents:  
 

a) Els concerts amb institucions sanitàries.  
b) Els convenis per a l’adscripció de centres que imparteixin ensenyaments universitaris.  
c) Els convenis per a la creació d’instituts interuniversitaris, així com per a l’adscripció d’una entitat com a 

institut de la UAB.  

d) Els convenis de cooperació educativa amb empreses.  
e) Els convenis entre universitats per a la constitució de departaments interuniversitaris.  
f) Els convenis relatius a la participació en programes de mobilitat.  
g) Els convenis de pràctiques d’estudiants i desenvolupament de treballs de recerca. 
h) Els convenis per a l’adscripció de la recerca a altres institucions. 
i) Qualsevol altre tipus de conveni regulat per una normativa específica. 

 

 
4. Queden exclosos d’aquest reglament els contractes sotmesos a la legislació de contractes del sector públic i 
els subjectes al dret privat llevat dels que se signin a l’empara de l’article 83.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, i de l’article 36 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació.  
  

 
Article 3. Objecte dels convenis, protocols i contractes 
 
Els convenis, els protocols i els contractes a què es refereix aquest reglament poden tenir qualsevol objecte 
sempre que es trobi comprès dins de les finalitats pròpies de la UAB i no coincideixi amb el de cap dels 
contractes regulats en la legislació sobre contractes del sector públic.  
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Article 4. Responsables dels convenis, protocols i contractes 
  
1. Per cada proposta de conveni, protocol o contracte s’haurà d’indicar el nom del seu promotor i el de l’àmbit 
de gestió responsable de la seva tramitació. 
 

2. Als efectes d’aquest reglament s’entén per promotor la persona que inicia la proposta del conveni, protocol o 
contracte. És el responsable, excepte que es faci una previsió específica al respecte, de formalitzar els 
contactes i negociacions amb les altres parts signatàries, així com de supervisar la seva execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació 
pactada, dins l’àmbit de les facultats atribuïdes. 

 

El canvi de promotor d’un conveni, protocol o contracte vigent haurà de ser comunicat per escrit a l’àmbit de 

gestió corresponent per part del promotor inicial i haurà de tenir el vistiplau del nou promotor. 
 

3. Als efectes d’aquest reglament s’entén per àmbit de gestió l’àmbit administratiu encarregat de la tramitació 
de la signatura del conveni, protocol o contracte, així com de realitzar el control de les possibles renovacions, 
extincions o ampliacions del document en qüestió. 
 

La Gerència determinarà l’àmbit administratiu que s’encarregarà de cada tipologia de conveni o contracte. A 
l’entrada en vigor d’aquest reglament els diferents àmbits de gestió responsables, depenent de cada tipologia 
de conveni, protocol o contracte, seran els que es relacionen en l’ANNEX I. 
 
 
 
Capítol II. Criteris per a l’acceptació de propostes 

 
 
Article 5. Criteris per a l’acceptació de propostes de convenis i protocols 

 
Per a l’acceptació de propostes de convenis i protocols es valoraran, en qualsevol cas, i de manera preliminar, 
els criteris següents: 

 
a) L’excel·lència acadèmica o investigadora de l’entitat amb la qual es proposa la subscripció del conveni o 

protocol. 
b) Les prioritats de cooperació que s’estableixin a la UAB. 
c) La diversificació i l’interès de les activitats que es proposen en el conveni o protocol. 
d) L’existència de relacions i activitats conjuntes prèvies. 
e) La conveniència de potenciar les relacions prèvies en un àrea geogràfica determinada. 

f) Altres criteris que interessin que estiguin degudament justificats. 
 
 
Article 6. Criteris per a l’acceptació de contractes  
 
1. Per a l’acceptació de propostes dels contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació del present reglament es 
valoraran els criteris següents: 

 
a) El nivell científic, tècnic o artístic de l’objecte del contracte. 
b) L’objecte del contracte no ha de suposar un perjudici a la tasca docent del professorat, ni tampoc ha 

d’implicar actuacions impròpies del professorat universitari. 
 
2. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte —tant en la tramitació com en l’execució del contracte— que el 

tipus de tasca objecte del contracte no ha d’estar atribuït en exclusiva a determinats professionals en virtut de 
disposició legal i també que el personal de la UAB que ha de desenvolupar l’objecte del contracte ha d’estar en 
possessió del títol corresponent exigible per a la tasca a desenvolupar. Així mateix, caldrà tenir en compte que 
les obligacions que es contreguin amb el contracte no puguin implicar la constitució d’una relació estable. 
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Capítol III. Procediment de formalització 
 
Article 7. Iniciativa 
 
Poden proposar la formalització d’un conveni, protocol o contracte: 
 

a) Els membres de l’Equip de Govern. 

b) Els degans i directors de centre, els directors de departament i d’institut universitari, i els responsables 
de les altres estructures de recerca. 

c) L’equip de Gerència i els responsables de l’equip de direcció (caps d’àrees, unitats, oficines, serveis, 
administracions i nivells de comandament). 

d) El personal acadèmic, amb el vistiplau del director de departament al qual pertany. 
 

 

Article 8. Presentació de les propostes 
 
Les propostes s’han de presentar en format electrònic a l’àmbit de gestió corresponent, i sempre, com a mínim, 
amb un exemplar en català o castellà, llengües oficials de la UAB, sens perjudici que una de les altres còpies 
puguin estar redactades en llengües estrangeres. 
 

 
Article 9. Contingut de les propostes 
 
1. Les propostes de convenis i contractes han de contenir els aspectes següents: 
 

a) Les parts signatàries i els òrgans, càrrecs o persones que subscriuen el conveni o el contracte i la 
capacitat jurídica amb què actua cada part. 

b) La competència en virtut de la qual actua cada part. 
c) L’objecte del conveni o contracte i les actuacions que s’acorden realitzar per complir-lo. 
d) El finançament, si l’objecte del conveni o contracte ho requereix, amb indicació de les partides 

pressupostàries que autoritzen la despesa. 
e) Els compromisos que adquireixen les parts. 
f) Els terminis de vigència del conveni o contracte i, si escau, el règim de pròrroga. 

g) Les causes i les formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de vigència, i la manera de 
finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada. 

h) Les responsabilitats per a la gestió del conveni o contracte, inclosa, si escau, una organització 
específica. 

i) Les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions a desenvolupar, inclosa la possibilitat 
d’establir un òrgan específic per complir aquestes funcions. 

j) Les mesures que es poden adoptar en cas d’incompliment dels compromisos establerts pel conveni. 

k) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació 
i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional corresponent. 

 
2. Les propostes de protocols hauran de contenir, si procedeix, els aspectes establerts per les lletres a, b, c, d, 
f, g, i, k. 
 
3. S’estableixen com a models de les diferents tipologies de conveni i contracte els que es recullen en l’ANNEX 

II d’aquest reglament. 
 
  
Article 10. Documentació que s’ha adjuntar a la proposta 
 
Per a la presentació d’una proposta de conveni, protocol o contracte el promotor o la promotora haurà de 

presentar la documentació següent: 
 

a) Document de la proposta de conveni, protocol o contracte, en format electrònic, que contingui els 
aspectes inclosos en l’article anterior.  

b) Annexos del conveni o contracte, si és el cas, també en format electrònic. 
c) Informe de proposta i de justificació, segons el document de l’ANNEX III, on cal detallar: 
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 Entitat o entitats amb la que es proposa el conveni o contracte 
 Objecte del conveni o contracte 
 Antecedents 
 Data, amb la màxima precisió possible, de signatura 
 Promotor responsable a la UAB 
 Persona de contacte a la UAB per a la gestió del conveni o contracte 
 Dades i persones de contacte de les altres entitats signatàries 

 Pressupost 
 Justificació sobre la conveniència i la necessitat de la subscripció del conveni o contracte 
 En els casos que sigui necessari, el vistiplau del director de departament d’acord amb el que 

s’indica en l’article 5 d’aquest reglament  
 En els casos en què la proposta no tingui el vistiplau del director o directora del departament, 

aquest o aquesta haurà de motivar per escrit la causa o les causes de la denegació 

 

 
Article 11. Informes preceptius per a l’autorització de les propostes 
 
L’àmbit de gestió corresponent iniciarà el procés de revisió de la proposta i sol·licitarà els informes següents 
previs a la signatura del conveni, protocol o contracte: 
 

1. Informe jurídic 
 
La revisió jurídica garantirà que el contingut de la proposta s’ajusta a la normativa vigent i forma part de les 
competències de la Universitat. Estarà garantida per part del Gabinet Jurídic de la UAB, sigui directament o 
mitjançant l’establiment de criteris que seguiran les unitats gerencials. 
 
No serà necessària la revisió jurídica de les propostes que s’ajustin a algun dels models que s’inclouen en el 

present reglament. 
 
 

2. Informe de l’àmbit econòmic 
 
Tots els convenis o contractes que comportin l’assumpció de despeses específiques per a la UAB amb càrrec al 

seu pressupost requeriran l’emissió d’un informe d’autorització del membre de l’Equip de Govern i de la 
Gerència amb competències en l’àmbit econòmic i financer i, eventualment, també el vistiplau de la persona 
responsable del centre de cost o partida sobre la qual s’efectuarà la despesa. 
 
3. Informe de l’Equip de Govern 
 
El membre de l’Equip de Govern amb competències sobre l’objecte de la proposta garantirà amb el seu informe 

o vistiplau la conveniència i oportunitat de la proposta i el seu contingut. 
 
Així mateix, cada àmbit de gestió de la UAB, en vista del contingut proposat, podrà demanar autoritzacions o 
vistiplaus que consideri necessaris sobre aquest als altres membres de l’Equip de Govern. 
 
4. Informe de l’àmbit de la Gerència 
 

La persona responsable de l’àmbit de la Gerència que correspongui per raó de la naturalesa de cada proposta 
emetrà un informe sobre la conveniència de la subscripció del conveni, protocol o contracte des del punt de 
vista de les competències que li són pròpies.  
 
Així mateix, cada àmbit de gestió de la UAB, en vista del contingut proposat, podrà demanar els informes que 
consideri necessaris a altres persones responsables de l’estructura gerencial d’àmbits relacionats. 
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Article 12. Modificacions de les propostes 
 
Les modificacions que es proposin al text presentat a partir dels diferents informes rebuts d’acord amb allò que 
disposa l’article 11 d’aquest reglament seran comunicades al promotor o la promotora per tal que siguin 
incorporades al text, quan el seu contingut sigui exigible legalment, o bé perquè puguin ser eventualment 
consensuades o pactades amb les altres parts del conveni.  

 
 
Article 13. Competència per a la subscripció de convenis, protocols i contractes 
 
La rectora o el rector és l’òrgan competent per signar els convenis, protocols i contractes en nom de la UAB, 
sens perjudici de la possibilitat de delegar en altres membres del seu equip o en altres òrgans unipersonals de 

govern territorials. 

 
 
Article 14. Autorització i ratificació del Consell de Govern 
 
Els Consell de Govern, en virtut de les seves competències recollides a la lletra s) de l’article 64 dels Estatuts de 
la UAB, aprova o, si escau, ratifica la signatura dels convenis de cooperació amb altres universitats i 

institucions. 
  
 
Article 15. Signatura  
 
Un cop la proposta de conveni, protocol o contracte tingui els informes preceptius prèviament esmentats s’inicia 
el procés de signatura. 

 
Aquest procés l’iniciarà, preferentment, la UAB sens prejudici que en el casos que es determinin el pugui iniciar 
l’altra o les altres parts.  

 
La signatura es podrà fer en un acte protocol·lari o de manera separada per a totes les parts. 
 

 
Article 16. Arxiu i custòdia 
 
1. Un cop signat el conveni, protocol o contracte per totes les parts, l’àmbit de gestió corresponent, arxiva i 
custodia l’exemplar original de la UAB segons la normativa vigent.  
 
2.El Registre General de Convenis de la UAB a què fa referència l’article 18 disposarà d’una còpia digitalitzada 

dels convenis/contractes que es troben sota l’àmbit d’aplicació del present Reglament. 
 
 
Article 17. Comunicacions i publicitat 
 
1. Cada àmbit de gestió comunicarà la signatura de nous convenis, protocols o contractes als òrgans de govern 
(per exemple, vicerectorats, facultats i departaments) i també als responsables gerencials que puguin estar 

afectats pel seu contingut, així com al promotor de la proposta. 
 
2. Els convenis, protocols i contractes subscrits per la UAB es fan públics de manera succinta per mitjà del 
Butlletí oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona (BOUAB) i de la Intranet de la UAB, a excepció d’aquells 
convenis i contractes que estiguin subjectes a pactes de confidencialitat o que per la seva regulació específica 
hagin de ser publicats als butlletins oficials corresponents. 

 
3. D’acord amb l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les 
administracions públiques de Catalunya, els convenis i contractes que afectin terceres persones, els que 
comportin una alteració de l’exercici de competències es publicaran íntegrament per mitjà del BOUAB per tal 
que tinguin eficàcia. 
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4. La rectora o el rector informarà anualment el Consell de Govern i el Consell Social dels convenis, protocols i 
contractes formalitzats i n’especificarà el pressupost total. 
 
 
Article 18. Registre General de Convenis 
 
1. La UAB disposa d’un Registre General de Convenis, del qual la Secretaria General és responsable i en el qual, 

d’acord amb allò que disposa l’article 191 dels Estatuts, col·laboren totes les unitats i instàncies universitàries 
implicades. 
 
2. Cada àmbit de gestió garantirà el registre de tots els convenis i contractes subscrits en el seu àmbit en el 
Registre General de Convenis. Mantindrà, actualitzarà les dades d’allò que hagi estat registrat i n’arxivarà una 
versió electrònica amb certificació digital. 

 

Article 19. Procediments de formalització específica 
 

1. Es faculta els responsables de cada àmbit de gestió perquè determinin els procediments que caldrà 
seguir per a la formalització específica de convenis, protocols i contractes. En aquest sentit, l’àmbit de 
gestió corresponent podrà proposar un procediment per a la seva formalització tenint en compte la seva 
naturalesa i sempre respectant les prescripcions establertes en aquest capítol. 

 
2. A l’entrada en vigor d’aquest reglament els procediments que disposen de formalització específica són 

els que es detallen en l’ANNEX IV. Tota modificació o incorporació d’un nou procediment necessitarà, 
abans de ser aplicable, el vistiplau jurídic i l’aprovació del secretari general o la secretària general. Un 
cop s’hagi informat sobre el nou procediment o la seva modificació la Comissió d’Economia i 
Organització, el procediment serà publicat al BOUAB. 

 

 
 
Capítol IV. Seguiment dels convenis, protocols i contractes 

 
Article 20. Informes de finalització i de seguiment 
 

1. El promotor o la promotora és responsable del seguiment i compliment del termes desenvolupats en l’objecte 
del conveni o contracte. En cas que sigui necessari emetrà un informe al finalitzar la seva vigència a petició de 
l’àmbit de gestió corresponent. Aquest informe serà preceptiu quan la UAB hagi de pronunciar-se expressament 
sobre la seva continuïtat o pròrroga. 
 
2. Els informes es lliuraran a l’àmbit de gestió corresponent, que els elevarà per a la seva valoració al membre 
de l’Equip de Govern i/o de l’equip de Gerència amb competències en la matèria, els quals podran donar lloc a 

la continuïtat o denúncia del conveni. 
 
 
Article 21. Pròrrogues 
 
1. En cas que el conveni, protocol o contracte comporti compromisos de despesa econòmica, no es podrà 
preveure en el text una pròrroga tàcita, perquè en aquests supòsits les pròrrogues hauran de decidir-se, per 

mandat legal, de manera expressa.  
 
2. A més del promotor o la promotora del contracte, conveni o protocol, l’àmbit de gestió corresponent farà 
efectiu el seguiment i control de la vigència dels que pertanyen al seu àmbit d’actuació. 

 
3. Quan, per la proximitat de la data de venciment del conveni/contracte es plantegi la conveniència i 

oportunitat de la seva continuïtat, l’àmbit de gestió requerirà el pronunciament del promotor o la promotora 
responsable per analitzar la conveniència de subscriure una pròrroga, formular un nou conveni o rescindir la 
col·laboració. 
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Article 22. Modificació del contingut 
 
El promotor o la promotora d’un conveni o contracte podrà proposar la seva modificació a l’àmbit de gestió 
corresponent, ja sigui amb la inclusió d’un annex o bé amb la modificació de les seves clàusules i seguirà el 
procediment regulat a l’article 24.  
 

 
Article 23. Denúncies 
 
El promotor o la promotora d’un conveni o contracte podrà proposar la seva denúncia a l’àmbit de gestió 
corresponent, abans de la finalització del seu període de vigència. També podran proposar aquesta denúncia els 
membres de l’Equip de Govern o dels àmbits gerencials sempre que ho motivin i ho facin saber al promotor o la 

promotora. 

 
 
Article 24. Procediment de pròrrogues, modificacions i denúncies 
 
La subscripció de pròrrogues, la modificació o la denúncia d’un conveni o contracte haurà de seguir el mateix 
procediment de formalització establert en el capítol anterior. 

 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Als convenis, protocols i contractes, que a l’entrada en vigor d’aquest reglament ja estiguin en procés de 
tramitació dins els àmbits de gestió corresponents de la UAB els serà aplicable el procediment d’autorització 

anterior. 
 
 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

Primera. Procediments en tramitació 
Serà aplicable el capítol III d’aquest reglament (regulador del procediment de formalització) a les pròrrogues, 
modificacions i denúncies dels convenis, protocols i contractes vigents a l’entrada en vigor d’aquest reglament. 
 
Segona. Models de convenis 
La incorporació de nous models i la modificació dels models ja inclosos en l’Annex II d’aquest reglament haurà 
de ser aprovada pel secretari general o la secretària general, a proposta dels àmbits de gestió corresponents i 

amb l’informe favorable previ del Gabinet Jurídic. D’aquesta aprovació serà informada la Comissió d’Economia i 
Organització. Els nous models i la seva modificació seran publicats al BOUAB.  
 
Tercera. Procediments de formalització específica 
La incorporació i modificació dels procediments de formalització específica inclosos en l’Annex IV hauran de ser 
aprovades pel secretari general o la secretària general, a proposta dels àmbits de gestió corresponents i amb 
l’informe favorable previ del Gabinet Jurídic. D’aquesta aprovació serà informada la Comissió d’Economia i 

Organització. Els nous models i la seva modificació seran publicats al BOUAB.  
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la UAB. 
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ANNEX I. ÀMBITS DE GESTIÓ 
 
La Gerència determinarà l’àmbit administratiu que s’encarregarà de cada tipologia de conveni o contracte. A 
l’entrada en vigor d’aquest reglament els diferents àmbits de gestió responsables de cada tipologia són: 

 
a. Conveni marc de col·laboració:  

- D’àmbit estatal: Oficina de Coordinació Institucional. 
- D’àmbit internacional: Àrea de Relacions Internacionals. 
 
b. Conveni específic: 
 L’àmbit de gestió estarà determinat en funció de l’objecte de cada conveni específic. 
 

c. Conveni acadèmic: 

- De l’àmbit d’estudis de grau: Oficina de Coordinació Institucional. 
- De l’àmbit d’estudis de postgrau: Escola de Postgrau. 
 
d. Convenis de pràctiques d’estudiants, de cooperació educativa o per al desenvolupament del treball de 

recerca: 
- Pràctiques d’estudis de grau i de màster universitari vinculades a l’expedient acadèmic de l’estudiant: 

facultats i escoles (els gestiona l’àmbit de cada centre que determini el degà o la degana o el director o 
la directora corresponent). 

- Pràctiques de doctorat i d’altres estudis de postgrau vinculades a l’expedient acadèmic de l’estudiant: 
Escola de Postgrau. 

- Pràctiques no vinculades a l’expedient acadèmic (convenis de cooperació educativa): Oficina Treball 
Campus. 

- Desenvolupament del treball de recerca (els gestiona l’àmbit de cada centre que determini el degà o la 

degana o el director o la directora corresponent). 
 
e. Convenis de mobilitat: 

- Mobilitat d’estudiants: Àrea de Relacions Internacionals. 
- Mobilitat de personal acadèmic: Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 

Recerca (els del programa ERASMUS estan gestionats per l’Àrea de Relacions Internacionals). 

- Mobilitat de personal d’administració i serveis: Àrea de Personal d’Administració i Serveis (els del 
programa ERASMUS estan gestionats per l’Àrea de Relacions Internacionals). 

 
f.  Contractes de l’àmbit de recerca previstos en l’article 83.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats i en l’article 36 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació: 

- Àrea de Gestió de la Recerca 
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ANNEX II – MODELS DE CONVENI 
 
 

a. Models de convenis marc de col·laboració:  
a.1. Model de conveni marc de col·laboració 
a.2. Model de Memorandum Of Understanding 

 
b. Models de convenis específics: 

b.1. Models de conveni de col·laboració docent de professorat vinculat 
 
c. Models de convenis acadèmics: 

c.1. Model de conveni acadèmic per a la col·laboració en la realització conjunta de màsters universitaris 

c.2. Model de conveni de col·laboració per a l’organització de programes d’estudis de postgrau propis 

c.3. Model de conveni de transferència formativa 
 
d. Models de convenis de pràctiques d’estudiants, de cooperació educativa o per al desenvolupament del 
treball de recerca: 

d.1. Model de conveni marc de cooperació educativa per a pràctiques curriculars 
d.2. Model de conveni específic de cooperació educativa per a pràctiques curriculars 

d.3. Model de conveni de cooperació educativa per a pràctiques extracurriculars 
d.4. Model de convenis per al desenvolupament d’estades d’investigació en l’àmbit dels estudis de 
doctorat  
d.5. Model de conveni per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants de postgrau de títols propis 
d.6. Model de document de condicions específiques per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants 
de postgrau de títols propis 
d.7. Model de conveni per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants del Programa de Postgrau 

d’Iniciació Professional a l’Empresa (CITIUS) 
d.8. Model de document de condicions específiques per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants 
del Programa de Postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa (CITIUS) 

 
e. Models de convenis de mobilitat: 

e.1. Model de conveni d’intercanvi d’estudiants entre universitats en anglès 

e.2. Model de conveni d’intercanvi d’estudiants entre universitats en castellà 
e.3. Model de conveni Study abroad agreement 

 
f. Models de contractes de l’àmbit de recerca previstos en l’article 83.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, i en l’article 36 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació: 

f.1. Model de contracte de col·laboració 

f.2. Model de contracte d’assessorament o de prestació de serveis 
f.3. Model de contracte de llicència 
f.4. Model de contracte de regalies 
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a. Models de convenis marc de col·laboració 

 
a.1. Model de conveni marc de col·laboració 

(Proposta elaborada per l’Oficina de Coordinació Institucional) 

 

 

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom de l’entitat que forma part del 

conveni] 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons el 

Decret 2/2009, de 7 de gener, en nom i representació d’aquesta institució, que té la seu social al Campus 

Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i número d’identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut 

de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts. 

 

I de l’altra, [nom i cognoms del representant ] com a [càrrec que ocupa i nom de l’entitat], amb domicili al [carrer, 

avinguda, etc. i número] de [població i codi postal] i que té el número d’identificació fiscal ________, que actua en 

nom i representació d’aquest organisme. 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i  

 

MANIFESTEN 

 

I.  Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, docència i 

desenvolupament tecnològic i que, per tant, la col·laboració permet aprofitar al màxim llurs potencials.  

 

II. Que ambdues institucions consideren convenient la formalització d’aquest tipus de cooperació i 

l’establiment del marc d’actuació al qual s’adaptaran les successives accions que es portin a terme en 

aquest sentit. 

 

Per això, les institucions sotasignades formalitzen el present conveni, que sotmeten a les següents 
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CLÀUSULES 

 

Primera 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 

[nom de l’entitat que forma part del conveni] en els aspectes [acadèmics / professionals / de recerca / altres] en 

matèria [institucional, acadèmica, de recerca, econòmica, etc.]. 

 

Els objectius del conveni són: 

 

1. Promoure les relacions de caràcter [acadèmic / professional / de recerca / altres] entre la UAB i [nom de 

l’entitat que forma part del conveni]. 

 

2. Desenvolupar [activitats de docència, de recerca, etc.] en matèries d’interès comú per a aquestes institucions. 

 

3. Fomentar l’intercanvi de professors, d’alumnes (etc.). 

 

4. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altres 

materials d’interès per a aquestes institucions (etc.). 

 

5. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar aquestes 

institucions (etc.). 

 

(Tants apartats com objectius s’hi vulguin fer constar.) 

 

Segona 

Per a dur a terme els objectius que s’esmenten en el paràgraf anterior, les parts sotasignades elaboraran un pla 

anual d’activitats que es recollirà en un conveni específic, a partir del qual s’establiran els programes que es 

portaran a terme durant l’exercici corresponent, la seva participació i el règim de finançament que s’estableix per a 

cadascuna. 

 

Tercera 

En el termini de 30 dies hàbils a partir de la signatura d’aquest conveni, es constituirà una comissió mixta formada 

per dos representants de cadascuna de les institucions.  

(Aquesta clàusula és opcional i només s’inclourà en el cas de que les parts acordin constituir la comissió. S’han 

d’incloure les normes de funcionament d’aquesta comissió.) 
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Quarta 

La UAB i [nom de l’entitat que forma part del conveni], en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran els 

mitjans necessaris per al desplegament i l’execució adequats d’aquest conveni. El conveni específic que reculli el pla 

anual d’activitats fixarà les modalitats de les contribucions respectives. 

 

Cinquena 

[Especificar qui assumeix, en el seu cas, el compromís econòmic: si és la UAB, haurà de ser dins el marc 

pressupostari corresponent i haurà d’estar degudament aprovat per l’òrgan competent.] 

 

Sisena 

[Tants apartats com clàusules s’hi vulguin fer constar.] 

 

Setena 

[Tants apartats com clàusules s’hi vulguin fer constar, etc.] 

 

Vuitena 

[En el cas que la col·laboració sigui entre administracions públiques.] 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament 

jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i que no s’hagin pogut 

resoldre de mutu acord se sotmetran a la jurisdicció corresponent.  

 

Novena 

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i es podrà modificar o desenvolupar per 

mutu acord de les parts. 

 

La durada s’estableix per un període de ______ anys, prorrogable [tàcitament o per acord escrit de les parts: s’ha 

de determinar una de les dues opcions] per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a 

l’altra (o a les altres), amb sis mesos d’antelació, la seva voluntat de resoldre’l. 

 

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen, per duplicat en el lloc i en la data 

indicats a l’encapçalament. 

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona  Per ...................................... 

 

 

Ana Ripoll Aracil   ............................................ 
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a.2. Model de Memorandum Of Understanding 
(Proposta elaborada per l’Àrea de Relacions Internacionals) 
 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

(SPAIN) AND [nom de l’entitat que forma part del conveni] 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 

PRESENT 

 
Dr. Ana Ripoll Aracil, Rector of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), representing and acting on behalf 
of this University, 

 

And Mr. [...],     of the [...], representing and acting on behalf of this Institution. 

 
 

STATE 

 
 
That both institutions have a common interest in the field of academic training, research and cultural 

promotion. 

That in order to achieve a greater degree of efficiency and effectiveness in their respective areas, both 
institutions consider necessary to develop co-operation initiatives in the field of education. 

That, seeking this objective, a framework of action should be established within which successive actions could 
be undertaken. 

Therefore, the undersigned institutions subscribe to the present agreement, subject to the following. 

 

CLAUSES 

 

First 

The aim of the present agreement is to establish the framework for co-operation between the Universitat 
Autònoma de Barcelona and the […………………….]    in teaching and research in the field of education. 

The specific aims of the agreement are: 

 

1. To promote academic/scientific/professional relations between the Universitat Autònoma de 
Barcelona and [...] 

2. To develop teaching and research activities of common interest to both institutions. 
3. To encourage teacher and student exchanges. 
4. To promote reciprocal exchange of information concerning research, books, publications and 

other materials of interest to both institutions. 

5. To promote discussion and the exchange of experience in all those areas of mutual benefit to 
both institutions. 
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Second 

In order to carry out the objectives mentioned in the preceding paragraph, both signatories will develop an 
annual plan of activities, according to which the programmes for the corresponding year, each party’s 
participation and method of financing will be established. 

 

Third 

The Universitat Autònoma de Barcelona and the [..................................................]  

as far as they are able to do so, will provide the necessary means to develop and carry out this agreement. The 
annual plan of activities will establish the nature of their respective contributions. 

 

Fourth 

The annual plan of activities will specify the parties’ respective contributions, which will be within their 

corresponding budget and duly approved by the proper body 

 

Fifth 

This agreement will come into effect from the date on which it is signed and may be modified or developed by 
common consent of the two parties. 

 

Its duration may be prolonged for five-year successive periods, unless one of the two parties notifies the other 

one, in a minimum period of six months in advance, its wish to conclude the agreement. 

 
The present document is agreed and signed in duplicate at the place and on the date specified bellow. 

 
 
 
On behalf of       On behalf of 

Universitat Autònoma de Barcelona   ….……. 
Ana Ripoll Aracil     ……….. 
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b. Models de convenis específics 

 
b.1. Models de conveni de col·laboració docent de professorat vinculat 

(Proposta elaborada per l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca) 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DOCENT ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I 
L’ENTITAT ………………… 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 

REUNITS 

 
 
D’una part, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons 
el Decret 2/2009, de 7 de gener, en nom i representació d’aquesta institució, que té la seu social al Campus 

Universitari, s/n, 08193, Bellaterra, i número d’identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències 
que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts. 

 
I de l’altra, …………….., que actua en nom i representació de l’entitat ………………………………………, que té la seu 
social a ………………………………………….., amb número d’identificació fiscal ……………………………………….., d’acord amb 
……………………………………….. 
 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i  
 

 
MANIFESTEN 

 
 
I. Que el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el 26 de gener de 2011 la 

modificació del títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB pel que fa als col·laboradors de docència 
i recerca.  
 
II. Que el títol VI de l’esmentat Reglament té per objecte establir la regulació de l’activitat honorífica dels 
professionals que desenvolupen la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que 
col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat de manera desinteressada mitjançant la 

realització d’activitats docents o investigadores, sense tenir vinculació laboral amb la Universitat, i que la UAB 
podrà subscriure convenis o acords amb entitats públiques o privades per a la realització de tasques docents i 
investigadores dels col·laboradors en les seves diferents modalitats.  
 
III. Que pel que fa als col·laboradors de docència, el Reglament de personal acadèmic preveu la figura del 
professor vinculat com el professional que, sense relació contractual ni estatutària amb la UAB, col·labora de 
manera ordinària en assignatures impartides en les titulacions de la Universitat, ja sigui de forma presencial al 

campus o en el seu lloc de treball de l’entitat d’origen coordinant activitats de pràctiques externes dels alumnes 
assignats per la UAB.  
 
IV. Que l’entitat …………… té entre el seu personal professionals de l’àmbit de ……………. la col·laboració dels quals 
pot ser molt valuosa en l’activitat docent d’algunes àrees de coneixement de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

 
Per això les institucions sotasignades formalitzen el present conveni, que sotmeten a les clàusules següents  
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CLÀUSULES 
 
 

 

Primera 

1. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i l’entitat ............................... en aspectes de col·laboració docent. 

 

2. L’objectiu específic del conveni és el foment de la col·laboració docent entre ambdues institucions a través de 
la figura del professor vinculat prevista als articles 138 i següents del Text refós que aprova el Reglament de 

personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre 
de 2010 i modificat pel Consell de Govern del 26 de gener de 2011. 
 
Segona 
El reconeixement de la condició de col·laborador de docència comportarà automàticament, i de manera 
obligatòria, la incorporació de la seva activitat als corresponents plans docents. Les tasques de cooperació 
previstes en aquest conveni no podran significar, en cap cas, l’assumpció de responsabilitat del col·laborador de 

docència respecte de l’assignatura ni de la seva programació, de conformitat amb el que preveu l’article 139 del 
Reglament de personal acadèmic. 
 
Tercera 
1. La Universitat Autònoma de Barcelona garantirà als col·laboradors docents l’accés a l’ús de les instal·lacions 
comunes i serveis de la UAB en les mateixes condicions que el personal propi de la UAB. Així mateix la UAB 
garantirà les eines telemàtiques així com l’accés als serveis de suport a la docència que siguin necessaris per al 

desenvolupament de la seva activitat.  
 
2. Pel que fa a l’ús dels serveis dels quals pot gaudir el personal de la UAB en virtut d’un acord de la Universitat 
amb altres entitats, els col·laboradors docents en podran fer ús sempre que així es contempli en el finançament 
acordat entre les parts.  
 

Quarta 
1. Els professors vinculats no tindran cap relació contractual ni estatutària amb la UAB i col·laboraran de 
manera desinteressada en la impartició de docència corresponent a titulacions de la UAB, d’acord amb les 
condicions establertes pels departaments que els hagin proposat, que consten com annex d’aquest conveni.  
 
2. Els professors vinculats hauran d’acreditar estar en situació d’alta a la Seguretat Social, i en cas de procedir 
de l’estranger i no estar-ho, hauran de tenir uns pòlissa d’assistència sanitària i d’accidents. 

 
Cinquena 
El/s següent/s professionals de l’entitat ………………………………… serà/n nomenat/s professor/s vinculat/s del 
departament de ………………………………… de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que preveu el 

Reglament de personal acadèmic de la UAB: 
 
 Sr./Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 DNI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Categoria professional: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Núm. d’afiliació a la SS/Núm. pòlissa assegurances: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 .../... 
 
Sisena 

Aquest conveni estarà vigent durant el/s curs/os acadèmic/s …………………………………………………………….. 
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Setena 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament 
jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència, i que no s’hagin pogut 
resoldre de mutu acord, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen, en el lloc i en la data indicats en 

l’encapçalament. 
 
 
Per la Universitat Autònoma de Barcelona   Per ………………………………………………. 
 
 

 

 
Ana Ripoll Aracil    ………………………………………………. 
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c. Models de convenis acadèmics 

 

c.1. Model de conveni acadèmic per a la col·laboració en la realització conjunta de màsters 
universitaris 
(Proposta elaborada per la vicegerència de l’àmbit acadèmic amb el vistiplau del Gabinet Jurídic) 
 
 
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA ENTRE LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT [...] PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA DEL MÀSTER 

UNIVERSITARI [títol complet] 

 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 

REUNITS 

 

D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

segons nomenament pel Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 

gener), en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m dels Estatuts de la UAB, amb seu 

social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 

 

I de l’altra, el Sr./Sra. [...], Rector/a Magnífic/a de la Universitat [...], segons [...], amb domicili a [...], i amb 

NIF [...]. 

 

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat [...] inclouen entre els seus objectius l’organització 

i el desenvolupament de programes de postgrau. 
  
II. Que l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE 30 d’octubre de 2007), pel qual es 

regulen els ensenyaments universitaris, estableix que “les universitats podran, mitjançant conveni amb altres 

universitats nacionals o estrangeres, organitzar ensenyaments conjunts” conduents a la obtenció d’un únic títol 

de màster. Segons aquest precepte, el conveni ha d’especificar, com a mínim, “quina universitat serà 

responsable de la custòdia dels expedients dels estudiants i de l’expedició i registre del títol, així com el 

procediment de modificació o extinció dels plans d’estudis”.  

    
III. Que, atesa la coincidència d’objectius formatius, a més de l’experiència acreditada en l’àmbit de [...], les 

universitats esmentades s’han proposat fer conjuntament el màster [...], articulat en els programes de 

postgrau (POP) [POP corresponent de la UAB] de la Universitat Autònoma de Barcelona i [POP corresponent de 

la universitat participant] de la Universitat [...] i que s’ha presentat perquè sigui aprovat pels òrgans 

competents de les universitats signants i per les comunitats autònomes respectives d’acord amb la normativa 

legal vigent.  

  



 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
20 de 189 

IV. Que és voluntat de les parts l’establiment d’una fórmula de col·laboració per a l’organització i el 

desenvolupament del màster esmentat. 

 

I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure el present conveni 

específic, que es regirà per les següents 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte 

1. El present conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats signatàries 

per a la realització i l’organització del màster interuniversitari [títol complet], que s’ha proposat perquè sigui 

impartit conjuntament per les universitats Autònoma de Barcelona i la Universitat de [...] a partir del curs 

acadèmic [...]. 

 

2. El màster estarà format per un únic pla d’estudis en què cadascuna de les universitats participants haurà 

d’impartir íntegrament i exclusivament, com a mínim, tota una especialitat o tot un itinerari, quedant exclòs del 

concepte d’itinerari les opcions d’orientació o de perfil (acadèmic, professionalitzador o de recerca) que pugui 

oferir el pla d’estudis del màster, o bé garantir una participació mínima equivalent a la impartició de deu crèdits 

del conjunt de crèdits obligatoris del màster, exclosos el treball de fi de carrera, el treball de recerca i el 

pràcticum. 

 

El nombre de crèdits del pla d’estudis que impartirà cada universitat amb l’estructura interuniversitària 

esquematitzada segons els possibles models de col·laboració interuniversitària s’especifica en el document que 

s’adjunta a aquest conveni com a annex I. En el cas que en successives edicions del màster hi hagi una variació 

en la participació d’alguna de les universitats incloses en aquest conveni, sense que afecti la resta del contingut 

del conveni, la modificació es formalitzarà mitjançant la subscripció dels annexos corresponents. 

 

3. El màster es convocarà de manera conjunta i tota la documentació recollirà expressament el seu caràcter 

interuniversitari i s’hi faran constar les universitats participants. 

 

Segona. Aprovació del màster 

1. Cadascuna de les universitats realitzarà la proposta del màster, així com els seus continguts organitzatius i 

acadèmics, d’acord amb els criteris establerts i en l’imprès o el suport informàtic normalitzat a aquest efecte. 

 

2. La proposta del màster haurà de ser aprovada pels òrgans competents de les universitats signatàries, i les 

comunitats autònomes corresponents hauran d’autoritzar-ne la implantació, d’acord amb la normativa legal 

vigent. 

 

3. L’eficàcia del present conveni queda supeditada a aquestes aprovacions. 
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Tercera. Òrgans de govern del màster i mecanismes per assegurar la coordinació interuniversitària 

1. La institució coordinadora del màster és la Universitat [...]. 

 

2. Per tal garantir la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat del màster, es crearan els 

següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari:  

 

A. Coordinador/a general del màster, que designen els coordinadors interns de cada universitat entre els 

seus membres. 

B. Coordinador/a intern/a del màster per a cadascuna de les universitats, que es designa d’acord amb els 

mecanismes establerts per cada universitat. 

C. Comissió paritària de coordinació del màster, integrada pel coordinador/a general i pels coordinadors 

interns de cada universitat, que serà l’òrgan responsable del desenvolupament del programa. 

D. Professor/a responsable de formació de cada universitat, si escau.  

 

3. Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són les següents:  

A. Coordinador/a general del màster: 

a) Coordina les activitats que, respecte del màster [...], realitzin les universitats signatàries.  

b) És responsable de la gestió diària del màster i de les relacions institucionals. 

c) Vetlla pel bon funcionament de la comissió paritària i la presideix. 

d) Convoca les reunions de seguiment. 

 

B. Coordinador/a intern/a de cadascuna de les universitats participants en el màster: 

a) Coordina el professorat implicat. 

b) Gestiona les activitats docents de pràctiques que tinguin lloc en el seu centre i executa els acords 

presos en el si de la comissió paritària. 

c) Elabora la memòria anual del màster i marca la filosofia de la part del màster de què es fa 

responsable la seva universitat. 

d) Millora la qualitat del màster a través de les propostes que presenti la comissió de coordinació. 

e) Analitza els punts febles i les potencialitats del màster. 

 

C. Comissió paritària de coordinació del màster: 

a) Assumeix l’establiment de criteris d’admissió i selecció d’estudiants, el procés de selecció i 

l’avaluació d’aprenentatges previs o, alternativament, acorda la creació d’una subcomissió d’accés 

que assumeixi aquestes funcions. 

b) És dipositària de les candidatures per a l’admissió i la selecció d’estudiants i responsable dels 

sistemes de reclamació. 
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c) En el procés d’admissió, analitza les propostes dels coordinadors de cada universitat i decideix el 

conjunt d’alumnat admès. 

d) Desenvolupa un protocol i un pla per fer i distribuir la publicitat del màster. 

e) Informa sobre les condicions del conveni de col·laboració. 

f) És responsable del funcionament general del programa, d’estimular i coordinar la mobilitat i 

d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster. 

g) Elabora el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potenciï el rendiment de 

l’estudiantat, aularis, d’espais docents, etc. 

h) A través de l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja propostes de millora, 

i estableix els mecanismes per fer un seguiment de la implantació. 

i) Estableix la periodicitat de les seves reunions i el sistema de presa de decisions per arribar als 

acords corresponents, i crea les subcomissions o comissions específiques que consideri oportunes. 

j) Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del 

contingut del conveni, i resol els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i l’execució dels 

acords. 

k) Decideix sobre els aspectes docents que no estiguin regulats per les disposicions legals o per les 

normatives de les universitats. 

l) Promou totes les activitats conjuntes que potenciïn el caràcter interuniversitari del màster. 

  

D. Professorat responsable de formació de cada universitat:  

a) Fa el seguiment dels continguts del pla d’estudis, dels criteris d’avaluació de l’estudiantat i de la 

metodologia i les estratègies docents aplicades. 

b) Es reuneix un cop l’any, com a mínim, per coordinar els temes docents. 

 

Quarta. Admissió i matriculació de l’estudiantat 

1. L’oferta de places, els criteris d’accés i la comissió de selecció seran únics. 

 

2. Les universitats participants aplicaran els criteris d’admissió i de selecció d’estudiants que consten en la 

proposta aprovada del màster interuniversitari. 

 

3. Els estudiants i les estudiants que estiguin interessats a cursar el màster podran preinscriure-s’hi en 

qualsevol de les universitats participants dins dels períodes establerts. Un cop finalitzat el termini fixat, les 

preinscripcions seran trameses a la comissió paritària o, si escau, a la subcomissió d’accés a què es refereix el 

punt 3.C.a) de la clàusula tercera. 

  

4. Els i les estudiants interessats han d’acreditar que compleixen els requisits legals d’accés, així com els 

requisits específics d’admissió i els aprenentatges previs establerts en el programa aprovat. 
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5. Els coordinadors interns o coordinadores internes de cada universitat proposaran a la comissió de coordinació 

del màster, o a la subcomissió corresponent, l’admissió dels i les estudiants que reuneixin els requisits legals 

d’accés i els requisits específics d’admissió i aprenentatges previs establerts en el màster aprovat. La comissió 

farà la selecció de les persones candidates d’acord amb els criteris d’admissió i de selecció o de valoració de 

mèrits establerts en el màster aprovat, en funció del nombre de places fixat en la proposta aprovada del màster 

d’acord amb la programació universitària de Catalunya. 

 

6. Les persones candidates al màster es matricularan a la universitat coordinadora. 

 

Cinquena. Gestió d’expedients i títol 

1. La universitat coordinadora serà la responsable de la custòdia de l’expedient de l’estudiant i, en 

conseqüència, la universitat que realitzi la matrícula. El procediment i la normativa aplicable sobre aquesta 

qüestió serà la d’aquesta universitat coordinadora. 

 

Les universitats participants posaran a disposició de les persones admeses tots els recursos necessaris per 

facilitar-los les gestions d’inscripció i matrícula i prestaran tota la col·laboració a la universitat coordinadora on 

s’hauran de matricular. 

 

La universitat coordinadora haurà de proporcionar a les universitats participants les dades de tots els estudiants 

matriculats, independentment de la universitat on cada un  hagi realitzat la preinscripció. Aquestes dades es 

facilitaran mitjançant un fitxer electrònic d’intercanvi de dades compartit i al qual tindran accés el coordinador o 

la coordinadora general del màster i els respectius coordinadors interns.  

 

La gestió i els aspectes de procediment administratiu derivats de l’aplicació d’aquest conveni es realitzaran de 

conformitat amb els acords generals que estableixin les universitats. 

 

2. La universitat coordinadora del màster és la responsable de la tramitació dels expedients dels i les estudiants 

i s’encarregarà materialment de l’administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la 

tramitació, l’expedició i el registre d’un únic títol de màster interuniversitari conjunt, que expediran i signaran 

els rectors o rectores de les universitats participants i que es materialitzarà en un únic suport en el qual constin 

els logotips d’aquestes, de conformitat amb el model i els requisits que estableixi el Ministeri d’Educació i 

Ciència i segons les altres disposicions legals vigents en matèria de titulacions. 

 

3. Els i les estudiants quedaran vinculats per la normativa acadèmica de la universitat coordinadora. 

 

Sisena. Mobilitat d’estudiantat i professorat  

1. Cada universitat inclosa en aquest conveni facilitarà a les persones matriculades del màster la utilització dels 

serveis de la universitat corresponent, durant el període en què hi estiguin cursant el màster. 
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La mobilitat de professorat entre universitats és considerada un aspecte positiu de valor afegit. Les universitats 

signatàries reconeixeran dins dels seus respectius plans docents la docència duta a terme pel seu professorat 

en una altra universitat. 

 

Setena. Compromisos acadèmics 

1. Per obtenir el títol interuniversitari de màster universitari en [...], les i els estudiants hauran de superar un 

mínim de [...] crèdits. 

 

2. La Universitat [...] es compromet a ser l’òrgan responsable coordinador del màster universitari [...], impartir 

la docència dels crèdits compromesos i preveure els mitjans materials i humans necessaris a aquest efecte. 

 

3. La Universitat [...] es compromet a impartir la docència dels crèdits compromesos i preveure els mitjans 

materials i humans necessaris a aquest efecte.  

 

4. La Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat [...] es comprometen que, en el cas d’incorporar-se 

altres universitats al màster universitari en [...], s’adequarà la distribució de crèdits segons els acords que 

estableixi la comissió paritària de coordinació del màster. 

 

Vuitena. Procediment de modificació o extinció dels plans d’estudis 

1. El procediment de modificació o extinció dels plans d’estudis s’ajustarà a les especificacions que conté 

l’annex II d’aquest conveni. 

 

Novena. Condicions econòmiques 

1. Els preus públics que han d’abonar les i els estudiants s’ajustaran als que s’estableixin en el Decret de preus 

públics del Govern de la Generalitat de Catalunya. Dins dels marges que s’estableixin en aquest Decret, es 

fixarà, de comú acord, un preu únic per a tots els estudiants matriculats del màster. 

 

2. El percentatge de crèdits que haurà d’impartir cadascuna de les universitats participants és el que es 

determina en el quadre de l’annex I.  

 

3. La distribució dels ingressos de matrícula i dels obtinguts per altres conceptes per cada universitat, així com 

les possibles subvencions atorgades al màster, serà proporcional al nombre de crèdits impartits per cada una 

de les universitats signatàries del conveni. Aquests ingressos i subvencions seran gestionats per cada 

universitat mitjançant la unitat corresponent. 

 

Les gerències de les universitats participants aplicaran els oportuns mecanismes correctors dels possibles 

desequilibris que puguin derivar del caràcter interuniversitari del programa. 
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4. Cada universitat signatària aporta al programa, sense que això representi cap cost per a aquest, els recursos 

humans i materials necessaris per al bon funcionament del màster, com també les estructures de suport 

administratiu necessàries per fer front a la gestió financera del curs. 

 

5. Les despeses extraordinàries associades a la condició de programa interuniversitari, si escau, es cobriran per 

acord dels vicerectorats i de les gerències de les universitats signatàries del conveni, amb càrrec als fons 

públics i privats als quals es determini concórrer. 

 

Desena. Vigència 

1. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment en què se signi i serà vigent sempre que es continuï oferint el 

màster en les condicions aprovades, i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts. En cas de denúncia, 

s’haurà de formular per escrit amb sis mesos d’antelació respecte de l’inici del curs acadèmic següent. 

 

2. La desvinculació d’una universitat comportarà un nou plantejament del màster i, en qualsevol cas, sempre 

s’haurà de garantir a l’estudiantat la possibilitat de finalitzar aquests estudis, de conformitat amb la 

reglamentació general d’extinció de plans d’estudis. 

 

Onzena. Incorporació d’altres universitats 

El programa de màster objecte d’aquest conveni estarà obert a la incorporació d’altres universitats en cursos 

futurs sempre que acceptin tots els termes del present acord. Totes les universitats que s’adhereixin al conveni 

tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d’altres universitats 

comportarà, en tot cas, un nou plantejament del màster i haurà de documentar-se a través d’un annex en què 

figuri l’acceptació de les clàusules i dels compromisos per part de la nova universitat, amb les signatures de 

conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l’adhesió, participin en el 

programa. 

 

Dotzena. Jurisdicció 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes per 

acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a la jurisdicció que 

resulti competent. 

 

Tretzena. Modificació del conveni 

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni haurà de ser ratificat de mutu acord per 

totes les parts abans de l’inici del curs acadèmic en què es vulguin introduir les possibles modificacions. 
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I, perquè consti, signen aquest document per duplicat en el lloc i en la data assenyalats més avall. 

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona  Per la Universitat [...]   

 

 

 

 

Ana Ripoll Aracil     [...] 

Rectora       Rector/a 
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ANNEX I 

DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA ENTRE LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT [...], DE [data] PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA 

DEL MÀSTER UNIVERSITARI [títol complet] 

 

Estructura del pla d’estudis  
 
Màster interuniversitari: [...] 
 
Tipologia del màster: [Acadèmic / Recerca / Professional] 
Crèdits del màster: [...] 

Universitat coordinadora: Universitat [...] 
Universitat(s) participant(s): Universitat [...] 
    

Participació de les institucions signatàries en la docència 
 

Núm.  
de 
mòdul 

Curs Nom del mòdul 
Tipologia del 
mòdul 

ECTS 

Participació 

en termes de 
ECTS 
impartits  

UAB Institut 

M1 1r [...] OB/OT N N-x N-y 

M2 1r [...] OB/OT N N-x N-y 

M3 1r [...] OB/OT N N-x N-y 

M4 1r [...] OB/OT N N-x N-y 

M5 1r [...] OB/OT N N-x N-y 

M6 1r [...] OB/OT N N-x N-y 

   
TOTAL ECTS 

OFERTS 
∑ N ∑ N-x ∑ N-y 

   
CRÈDITS OB 
A CURSAR 

   

M7 2n [...] OB/OT N N-x N-y 

M8 2n [...] OB/OT N N-x N-y 

M9 2n [...] OB/OT N N-x N-y 

M10 2n [...] OB/OT N N-x N-y 

 
TOTAL ECTS 

OFERTS 
∑ N ∑ N-x ∑ N-y 

 
CRÈDITS OB 
A CURSAR 

N’’ 114 90 

 Participació en 

ECTS 
obligatoris 

Participació en 

ECTS optatius 

 Total 

participació 

UAB  N1 N2  X % 

[...] N3 N4  Y % 

TOTAL N’ N’’  100,00 % 

 

Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), [data] 
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Per la Universitat Autònoma de Barcelona  Per la Universitat [...]   

 

 

Ana Ripoll Aracil     [...] 

Rectora       Rector/a 

 

 
 

ANNEX II 

DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA ENTRE LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT [...], DE [data] PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA 

DEL MÀSTER UNIVERSITARI [títol complet] 

 
 

Procediment de modificació dels plans d’estudis 

 

[...]   

 

 

Procediment d’extinció dels plans d’estudis 

 

[...]   

 

 

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona  Per la Universitat [...]   

 

 

Ana Ripoll Aracil     [...] 

Rectora       Rector/a 
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c.2. Model de conveni de col·laboració per a l’organització de programes d’estudis de postgrau 
propis 
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom complet de 

l’entitat] PER A LA REALITZACIÓ DE [nom del curs / acció formativa] 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 

REUNITS 

 
 
D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

segons nomenament per Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 
gener), i en el seu nom, la Sra. Judith Panadés Martí, delegada de la rectora per a la formació permanent de la 
UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 
 
I de l’altra, [nom complet del representant de l’entitat], [càrrec del representant de l’entitat] de [nom complet 
de l’entitat] en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a [domicili de l’entitat], i amb NIF [NIF de 

l’entitat]. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 
 

MANIFESTEN 
 

 
I. Que la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant l’Escola de Postgrau, organitza programes de 

formació permanent per tal de proveir la demanda de la indústria, empreses, administració i altres 
entitats. 

 
II. Que [nom de l’entitat] desitja impulsar la formació acadèmica de professionals en l’àmbit de [àrea de 

coneixement general] i, més concretament, en [àrea de coneixement específica]. 

 
III. Que ambdues parts desitgen col·laborar en la formació de professionals de [àmbit professional concret]. 
 
Per la qual cosa les parts acorden establir el present conveni de col·laboració que es regirà per les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 

 

Primera. Objecte 
El present conveni té per objecte la col·laboració entre ambdues parts en l’organització del [descripció del 
programa / curs] sota la denominació [nom complet del programa del curs / diplomatura postgrau / màster]. 
 

Segona. Coordinació acadèmica 
La responsabilitat acadèmica del curs serà de [departament o centre de la UAB responsable], i hi actuaran com 
a coordinadors [nom complet del/s coordinador/s], del departament [nom del departament del coordinador de 
la UAB] de la UAB, i [nom complet del coordinador/s] de [nom de l’entitat]. 
 
Tercera. Desenvolupament dels cursos 
Els cursos es duran a terme d’acord amb el calendari i el temari que ambdues parts establiran de comú acord i 

compliran amb la normativa de la UAB. Per a les persones que els superin la UAB expedirà el corresponent 
[nom del títol/s que correspongui/n], previ abonament de les taxes vigents. 
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Quarta. Obligacions de les parts [NOTA: el contingut d’aquesta clàusula s’ha d’adaptar tenint en compte els 
pactes a què arribin les parts] 
[nom de l’entitat] es farà càrrec de: 

 Col·laborar en el disseny del programa 
 Aportar les instal·lacions necessàries per al bon desenvolupament del curs 
 Aportar professorat  

 [...] 
 

La Universitat Autònoma de Barcelona es farà càrrec de: 
 Col·laborar en el disseny del programa 
 Gestionar acadèmicament i administrativament el programa del curs 
 Gestionar el pressupost, tant d’ingressos com de despeses 

 Matricular els alumnes, custodiar-ne els expedients i generar les actes, així com expedir els títols 

corresponents 
 Proporcionar una part del professorat 
 Abonar a [nom de l’entitat], contra presentació de la factura corresponent, les despeses de les quals 

s’ha fet càrrec que s’hagin previst en el pressupost del curs 
 [...] 

 

Cinquena. Aprovació i nombre mínim de persones matriculades 
La realització dels cursos quedarà supeditada a l’aprovació dels òrgans competents de la Universitat. 
 
La celebració dels cursos requerirà el nombre mínim de matriculacions que en garanteixi el autofinançament. En 
cas contrari els cursos no es duran a terme. En cas de denúncia, les parts garantiran que les persones que 
estiguin fent el programa puguin finalitzar-lo. 
 

Sisena. Prohibició d’expedició de títols 
[nom de l’entitat] no pot expedir títols, certificats ni cap altre document en nom de la UAB, ni fer ús del seu 
nom, imatge o logotip, si no és amb la finalitat exclusivament promocional derivada del present conveni. 

 
Setena. Entrada en vigor, duració i rescissió del conveni 
1. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada inicial per al curs 

acadèmic [curs acadèmic], prorrogable per tàcita reconducció per períodes iguals successius. 

 

2. El present conveni només podrà ser rescindit per alguna de les causes següents: 

a) El mutu acord de les parts. 
b) La denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’anticipació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 

Vuitena. Modificació 
Perquè tingui validesa qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en aquest conveni, haurà de ser 
expressada de mutu acord per les parts en un document que s’addicionarà a aquest conveni. 

 
Novena. Protecció de dades 

Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés o que siguin objecte de 
cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa 
que la desenvolupa. 

 
Desena. Naturalesa administrativa 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. En la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament 
jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i que no puguin ésser 

resoltes de mutu acord entre les parts, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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I perquè consti, ambdues parts signen aquest document, per duplicat i amb un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 

 

 

Per la UAB      Per ............................................ 

 

La rectora, i per autorització:     

La delegada de la rectora per a     

la Formació Permanent 

Sra. Judith Panadés Martí ............................................ 

 
 

ANNEX 

DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom 
complet de l’entitat] DE DATA [...] PER A LA REALITZACIÓ DE [nom del programa / curs / acció formativa] 

 

Acord econòmic 

 
 El preu total del [tipus de programa] en [nom del programa] que s’estableix de comú acord i per a l’edició 

20[...] / 20[...] és de [...] euros per alumne/a.  

 El nombre previst d’alumnes és de [...] 
 El curs s’impartirà entre els mesos de [...] de 20[...] i [...] de 20[...]. 
 Durant el mes de [...] de 20[...] la [entitat] remetrà a la UAB una relació detallada de les persones 

matriculades. 

Previsió d’ingressos i distribució de despeses 

 
TOTAL INGRESSOS [N alumnes] x [preu de matrícula] € ................................ [Total] + € 

 

 UAB [entitat] TOTAL 

Despeses:    

Coordinació € € € 

Professorat €   €   

€ 

Gestió específica €  €  € 

Difusió i promoció  € € € 

Despeses de funcionament €  € € 

Viatges i dietes € € € 

Instal·lacions € € € 

Inventariable € € € 

Beques [especificar] € € € 

Títols € € € 

Altres (especificar) € € € 

Subtotal despeses € €            €   

Cànon [entitat] [...] %  € € 

Cànon  UAB [...] % €  € 

Total cànon [...] % € € € 

Total despeses (subtotal + cànon) € € € 
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[nom de l’entitat] abonarà a la UAB: 

 […] euros en concepte de despeses a assumir per la UAB. 
 […] % en concepte de cànon sobre l’import total de les matrícules. 

 
[nom de l’entitat] abonarà a la UAB aquests imports contra factura que emetrà la UAB, mitjançant 
transferència bancària al compte que la UAB indiqui a la factura. 

 
Les dades fiscals de [entitat] són: 

 Denominació social: […] 
 Domicili social: […] 
 Número d’identificació fiscal: […] 

 

 

 

Per la UAB      Per ............................................ 

 

 

 

La rectora, i per autorització:     

La delegada de la rectora per a    ............................................ 

la Formació Permanent 

Sra. Judith Panadés Martí 
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c.3. Model de conveni de transferència formativa 
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom complet de 
l’entitat] PER A LA REALITZACIÓ DE [acció formativa / curs a desenvolupar] 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 

REUNITS 

 

 

D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
segons nomenament per Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 
gener), i en el seu nom, la Sra. Judith Panadés Martí, delegada de la rectora per a la formació permanent de la 

UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 

 

I de l’altra, [nom complet del representant de l’entitat], [càrrec del representant de l’entitat] de [nom complet 
de l’entitat] en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a [domicili de l’entitat], i amb NIF [NIF de 
l’entitat]. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, i 

 
 

MANIFESTEN 
 
 
I. Que la UAB és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, que duu a terme activitats de 

docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic i està interessada a col·laborar amb els sectors 
socioeconòmics del nostre país per tal de contribuir a la modernització del sistema productiu. 
 
II. Que l’Escola de Postgrau (EP) és el centre gestor de la formació permanent a la UAB. 
 
III. Que [nom de l’entitat] està interessada en la col·laboració amb [departament / àrea / unitat que estableix 
la col·laboració] de la UAB per al desenvolupament de la formació i aprenentatge en [àrea de col·laboració 

formativa], i és per això que formalitzen el present conveni de col·laboració que es regirà per les següents 

 
 

CLÀUSULES 

 
 

Primera. Objecte 

1. L’objecte del present conveni és la col·laboració entre [departament / àrea / unitat que estableix la 
col·laboració] de la UAB per a [descripció de la col·laboració: curs, acció formativa, etc.] 
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Segona. Equip humà 
1. Per part de la UAB, la persona responsable del correcte desenvolupament de la col·laboració establerta en 
aquest conveni serà [nom complet del coordinador], del [departament / àrea / unitat] de la UAB. 
2. Per part de [nom de l’entitat], la persona responsable serà [nom complet del coordinador]. 
 
Tercera. Obligacions de les parts 
[nom de l’entitat] s’obliga a: 

 
1. Aportar la infraestructura tècnica específica necessària per a dur a terme aquesta formació. 
2. [etc. especificar compromisos]. 
 
La UAB s’obliga a: 
 

1. Aportar l’espai físic necessari per al desenvolupament de les activitats formatives [només en el cas que 

l’acció formativa es desenvolupi en espais UAB]. 
2. La UAB posarà a disposició dels diferents cursos el personal tècnic especialitzat [segons correspongui]. 
3. [etc. especificar compromisos]. 
 
Quarta. Calendari, pressupost i pagament 
El calendari de la docència, així como les quantitats que rebrà la UAB en concepte de contraprestació 

s’especificaran en annexos del present conveni / seran: 
 
Calendari: [data(es) de realització de l’acció formativa] 
 
Pressupost: […] euros (exempt d’IVA) + (15 % cànon UAB) = Total factura: […] euros. 
 
L’abonament de les esmentades quantitats es farà prèvia presentació de les corresponents factures per part de 

la UAB, a l’inici de cadascuna de les activitats. 
 
Per a tota mena d’assumptes relacionats amb la gestió administrativa i econòmica del present contracte, [nom 

de l’entitat] s’haurà d’adreçar a l’Escola de Postgrau, edifici U, Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra 
(Barcelona), telèfon 93 581 31 39, adreça electrònica ep.ingressos@uab.cat. 
 

Cinquena. Confidencialitat 
Les parts mantindran confidencialitat absoluta, durant i després de la vigència del present acord, en relació 
amb la documentació i informació recíprocament facilitada en qualsevol suport, i quedarà expressament 
prohibida la divulgació d’aquesta informació i documentació fora de l’àmbit d’aplicació del present conveni. 
 
Sisena. Prohibició d’expedició de títols 
[nom de l’entitat] no pot expedir títols, certificats ni cap altre document en nom de la UAB, ni tampoc utilitzar 

el seu nom o logotip, si no és amb finalitat exclusivament promocional derivada de la present col·laboració, 
prèvia comunicació per escrit a la UAB. 
 

Setena. Durada, modificació i rescissió  

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i fins a la finalització de les accions 
formatives que en són objecte. 

 

Les parts podran acordar la modificació o terminació del present conveni en qualsevol moment expressant-ho 
de mutu acord per escrit. 
 

Vuitena. Litigis 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. En la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament 
jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i que no puguin ser resoltes 

de mutu acord entre les parts, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

mailto:ep.ingressos@uab.cat
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I perquè consti, ambdues parts signen aquest document, per duplicat i amb un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats en l’encapçalament. 

 

Per la UAB      Per [nom de l’entitat] 

 

La rectora, i per autorització:    [nom] 

La delegada de la rectora per a    [càrrec] 

la Formació Permanent 

Sra. Judith Panadés Martí 
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d. Models de convenis de pràctiques d’estudiants, de cooperació educativa o per al 
desenvolupament del treball de recerca 

 
d.1. Model de conveni marc de cooperació educativa per a pràctiques curriculars 
(Resolució de la secretària general de, 9 de febrer de 2012) 
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d.2. Model de conveni específic de cooperació educativa per a pràctiques curriculars 
(Resolució de la secretària general, de 9 de febrer de 2012) 
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d.3. Model de conveni de cooperació educativa per a pràctiques extracurriculars 
(Resolució de la secretària general, de 12 de gener de 2012) 
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d.5. Model de convenis per al desenvolupament d’estades d’investigació en l’àmbit dels estudis de 
doctorat  
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, [nom complet de 
l’entitat] I [nom complet de l’alumne/a] PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ESTADA DE RECERCA EN EL 

MARC DEL PROGRAMA DE DOCTORAT [nom complet del programa de doctorat] 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 
REUNITS 

 
 
D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

segons nomenament per Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 
gener), i en el seu nom, el Sr. Jaume Farrés Vicén, delegat de la rectora per al doctorat de la UAB, amb seu 
social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 
 
D’ altra banda, [nom complet del representant de l’entitat], [càrrec del representant de l’entitat], de [nom 
complet de l’entitat] en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a [domicili de l’entitat] i amb NIF 

[NIF de l’entitat]. 
 

I de l’altra, [nom complet de l’alumne/a], amb DNI [...], alumne/a del programa de doctorat [nom complet del 
programa de doctorat] de la UAB.  
 

Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, i  
 

 
MANIFESTEN 

 

 

I. Que com a part de la seva tasca dins els estudis de doctorat en [nom del programa de doctorat], [nom de 
l’alumne/a], en consonància amb el seu director o directora d’estudis de doctorat, considera necessari efectuar 
una recollida de dades de recerca relatives a [...]. 

 
II. Que tant l’estudiant com el seu director/a de tesi i el coordinador/a dels estudis de doctorat consideren que 
l’objectiu esmentat més amunt es pot dur a terme de manera eficaç en col·laboració amb [nom de l’entitat]. 
 
II. Que [nom de l’entitat] accepta que l’estudiant esmentat faci ús dels seus recursos materials per tal de donar 
efectivitat a les tasques recollides a l’annex d’aquest conveni en el marc dels seus estudis de doctorat.  

 
III. Que és per això que les parts acorden signar el present conveni de col·laboració, de conformitat amb les 
següents 
 
 

CLÀUSULES 
 

 
Primera. Objecte 
L’objecte del present conveni és la col·laboració entre les parts per facilitar que [nom complet de l’estudiant] 
dugui a terme una recollida de dades d’investigació a [nom de l’entitat] com a part de la recerca de la tesi 
doctoral dels seus estudis de doctorat en [nom del programa de doctorat] de la UAB.  
 



 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
140 de 189 

Segona. Durada de l’estada 
L’estada de l’estudiant a [nom de l’entitat] es durà a terme entre els dies [...] i [...]. 
 
Tercera. Desenvolupament de l’estada 
L’estada acordada entre l’estudiant i [nom de l’entitat] es durà a terme sota la supervisió de [nom complet del 
director/a de la tesi que es fa responsable del seguiment de l’estudiant], del Departament de [...] de la UAB. 
 

Quarta. Coordinador i Director de tesi  
El coordinador o coordinadora dels estudis de doctorat a la UAB, com a responsable d’aquests, i el director o 
directora de la tesi de l’estudiant [nom de l’estudiant] avalen l’oportunitat d’aquesta estada de recerca, i a 
aquests efectes signen l’annex d’aquest conveni de col·laboració, on detallen les tasques que l’estudiant 
desenvoluparà durant la seva estada de recerca. 
 

Cinquena. Compromís de confidencialitat de l’estudiant 

[Nom de l’alumne/a] es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre les informacions 
confidencials o reservades de [nom de l’entitat] a les quals tingui accés en virtut del present conveni i que no 
tinguin relació amb l’objecte propi de la recerca en el marc dels seus estudis de doctorat.  
 
Sisena. Assegurança 
[NOMÉS EN CAS D’ALUMNES MÉS GRANS DE 28 ANYS O ORIGINARIS DE PAÏSOS SENSE RECIPROCITAT EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL] 1. [nom de l’estudiant] acredita que és la persona beneficiària del sistema 
assistencial [dades de l’assegurança (número de Seguretat Social / targeta sanitària / assegurança privada, 
etc.)], que comprèn la seva estada [nom de l’entitat]. 
 
[NOMÉS EN CAS D’ALUMNES MENORS DE 28 ANYS] 1. [nom de l’estudiant] queda cobert per l’assegurança 
escolar corresponent al pagament específic a la taxa prevista per la normativa, que comprèn la seva estada 
[nom de l’entitat].  

 

Setena. Limitació d’obligacions de les parts 
La relació que s’estableix en virtut d’aquest conveni en cap cas no es considera una estada de pràctiques de 

l’estudiant ni suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest 
document, ni implica l’existència d’una relació laboral entre l’estudiant i [nom de l’entitat]. 
 

La UAB declina qualsevol responsabilitat davant de tercers. Les parts acorden expressament que la UAB és 
totalment aliena a qualsevol litigi sobre els resultats de la recerca.  
 
Vuitena. Vigència 
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i roman vigent fins a la finalització del període 
de recollida de dades acordat en la clàusula segona. 
 

I perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat i amb un sol efecte, en el lloc i data indicats 
a l’encapçalament. 
 
 
Per la UAB     [estudiant]  [l’entitat] 

 

 

 
 
La rectora, i per autorització:   [nom]   [nom] 
El delegat o delegada de la rectora   [DNI]   [càrrec]    
per al Doctorat  
Sr. Jaume Farrés Vicén 
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ANNEX AL CONVENI PER LA REALITZACIÓ 
D’UNA ESTADA DE RECERCA DE DOCTORAT 

 
 
Descripció de les tasques a realitzar per la persona que està matriculada al doctorat: 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
 

Nom i cognoms del coordinador o coordinadora dels estudis de doctorat:    
   
 

 
Departament de la UAB:           
 
 
Data, segell i signatura:          
 
 

 
 
 
 
Nom i cognoms del director o directora de tesi:         
 

 

Data i signatura:           
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d.6. Model de conveni per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants de postgrau de títols 
propis 
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom complet de 
l’entitat] PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL [nom complet del programa de 

diplomatura, postgrau/màster] 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 

REUNITS 

 

 

D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

segons nomenament per Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 
gener), i en el seu nom, la Sra. Judith Panadés Martí, delegada de la rectora per a la formació permanent de la 
UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 

 

I de l’altra, [nom complet de la persona representant de l’entitat], [càrrec de la persona representant de 
l’entitat] de [nom complet de l’entitat] en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a [domicili de 

l’entitat], i amb NIF [NIF de l’entitat]. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, i 

 

 

MANIFESTEN 

 

 

I. Que per tal de respondre a la demanda creixent de formació de postgrau en el camp de [àrea de 
coneixement lligada al programa de diplomatura, postgrau/màster] la UAB ha aprovat la creació d’un 
postgrau/màster gestionat per l’Escola de Postgrau. 

 

II. Que, amb la finalitat de reforçar la formació pràctica dels estudiants del [nom complet del programa de 

diplomatura, postgrau/màster], per aconseguir professionals amb una visió real dels problemes, és 

necessari combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i així proporcionar una 
formació integral de l’alumnat que li permeti la incorporació al món professional. 

 

III. Que ambdues parts consideren interessant col·laborar tot iniciant una nova línia de cooperació en 
matèria de formació pràctica d’alumnes del [nom complet del programa de diplomatura, 
postgrau/màster]. 

 

IV. Que amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada les parts subscriuen aquest conveni de 
col·laboració d’acord amb les següents  
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CLÀUSULES 

 

 

Primera. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és l’establiment de les condicions per a la realització de pràctiques 
d’estudiants del [nom complet del programa de diplomatura, postgrau/màster] de la UAB. 

 

Segona. Designació de tutors acadèmics 

1. La UAB ha de nomenar un tutor o tutora per als alumnes que participin en aquest conveni, que és 

responsable del seguiment i de l’avaluació de les pràctiques. 

 

2. Així mateix, [nom de l’entitat] ha de designar un tutor o tutora que s’encarregui de programar, assistir i 

coordinar les pràctiques. Un cop finalitzat el període de pràctiques, ha d’emetre un informe acreditatiu de 
l’aprofitament de l’estudiant, que s’integrarà en el seu procés avaluatori. 

 

Tercera. Durada de les pràctiques 

La durada de les pràctiques s’estableix en un màxim de [...] hores. 

 

Quarta. Obligacions de l’estudiant 

1. Cada estudiant en pràctiques té l’obligació de: 

 Complir els horaris i les normes fixades per [nom de l’entitat]. 
 Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades amb diligència. 
 Mantenir la relació necessària amb els seus tutors per a aconseguir un bon desenvolupament de les 

pràctiques, de la manera com aquests ho indiquin 
 Mantenir una reserva total i una màxima discreció en les seves relacions interprofessionals pel que fa a 

qüestions confidencials del centre que l’acull. 

 Comunicar per escrit, tant a l’Escola de Postgrau de la UAB com a [nom de l’entitat], la seva intenció de 
renunciar com a estudiant en pràctiques d’aquest centre, amb un mínim de 15 dies d’antelació, amb 
expressió dels motius que han originat la renúncia. 

 

2. Per tal de donar efectivitat al contingut d’aquesta clàusula, cada estudiant en pràctiques, prèviament a l’inici 
d’aquestes, ha de signar un document amb les condicions a les quals se sotmet, on constin les seves dades 

personals, així com la data d’inici de les pràctiques, el reconeixement de la naturalesa no laboral de la relació 
amb [nom de l’entitat] i el deure de reserva sobre les matèries i les dades a les quals tingui accés com a 
conseqüència de la seva estada com a estudiant en pràctiques. Aquest document de condicions ha de tenir el 
vistiplau de la delegada de la rectora per a la Formació Permanent. 

 

3. La signatura per part de l’estudiant del document de condicions pràctiques suposa l’acceptació per la seva 
part del contingut del present conveni de col·laboració. 

 

Cinquena. Compensació 

Els alumnes que participin en aquest conveni poden percebre una quantitat de [nom de l’entitat] en concepte 
de dietes, despeses de desplaçament o d’ajut a l’estudi, que s’ha de satisfer segons l’acord entre ambdues 
parts i que gaudirà de naturalesa subvencional. 
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Sisena. Limitació de les obligacions de les parts 
1. La realització de les pràctiques no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de les 
estrictament establertes en aquest conveni de col·laboració i en els documents de condicions de pràctiques que 
signi la UAB amb cadascun dels alumnes, i en cap cas no implica l’existència d’una relació laboral entre 
l’estudiant i [nom de l’entitat]. 
 
2. Segons el que disposa aquesta clàusula, l’estudiant en pràctiques no pot reclamar el còmput del temps 

d’estada a l’entitat a efectes d’antiguitat, ni com a eximent de realització del període de prova, en el supòsit 
d’incorporació a l’entitat un cop finalitzades les pràctiques. 
 

Setena. Assegurança 

Els alumnes, en el moment d’iniciar les pràctiques, han d’acreditar el fet de ser beneficiaris d’una assegurança o 
sistema assistencial que cobreixi la seva estada a [nom de l’entitat]. 

 

Vuitena. Entrada en vigor, durada i rescissió del conveni 

1. Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i té una durada d’un any, prorrogable per 
tàcita reconducció per períodes iguals successius. 

2. El present conveni només es pot rescindir per alguna de les causes següents: 

 

a) El mutu acord de les parts. 

b) La denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’anticipació. 

c) Les generals establertes per la legislació vigent 
 

Novena. Modificació 

1. Per tal que tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en aquest conveni s’ha 
d’expressar de mutu acord per les parts en un document que s’ha d’addicionar a aquest conveni. 

 

Desena. Protecció de dades 

 Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés o que siguin objecte de 

cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa 
que la desenvolupa. 

 

Onzena. Naturalesa administrativa 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. En la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament 
jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i que no es puguin resoldre 

de mutu acord entre les parts, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I perquè així consti, ambdues parts signen aquest document, per duplicat i amb un sol efecte, en el lloc i la 
data indicats en l’encapçalament. 
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Per la UAB      Per ................................. 

 

 

 

 

 

La rectora, i per autorització:     

La delegada de la rectora per a    ................................. 

la Formació Permanent 

Sra. Judith Panadés Martí 
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d.7. Model de document de condicions específiques per al desenvolupament de pràctiques 
d’estudiants de postgrau de títols propis 
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 

 

DOCUMENT DE CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PRÀCTIQUES DE [nom complet de 
l’alumne/a], ESTUDIANT DEL [nom complet del programa de diplomatura postgrau/màster], A [nom complet 

de l’entitat] 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 
 

REUNITS 
 
 

D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
segons nomenament pel Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 
gener), i en el seu nom, la Sra. Judith Panadés Martí, delegada de la rectora per a la formació permanent de la 
UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 
 
De l’altra, [nom complet del representant de l’entitat], [càrrec del representant de l’entitat] de [nom complet 

de l’entitat] en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a [domicili de l’entitat], i amb NIF [NIF de 
l’entitat]. 

 

I de l’altra, [nom complet de l’alumne/a], amb DNI [...], alumne/a del [nom complet del programa de 

diplomatura postgrau/màster] de la UAB.  
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte i  

 
 
 

MANIFESTEN 
 
 
I. Que les parts coneixen l’existència del conveni de col·laboració de [data de signatura del conveni] signat 

entre la UAB i [nom de l’entitat] per a la realització de pràctiques dels alumnes de [nom complet del programa 
de diplomatura, postgrau/màster]. 
 
II. Que [nom de l’estudiant] assumeix el contingut de l’esmentat conveni de col·laboració signat entre la UAB i 
[nom de l’entitat]. 
 

III. Que en aplicació del que estableix la clàusula quarta, apartat 2, de l’esmentat conveni, les parts acorden 
signar el present document de condicions de pràctiques, de conformitat amb les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
 

Primera. Objecte 
 
L’objecte del present document és l’establiment de les condicions per a la realització de pràctiques de [nom 
complet de l’estudiant]], estidiant de [nom complet del programa de diplomatura, postgrau/màster] a [nom de 
l’entitat]. 
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Segona. Designació de tutors acadèmics 
1. La UAB designa [nom complet del tutor o tutora] com a tutor o tutor de l’estudiant [nom de l’estudiant]], 
que és responsable del seguiment i de l’avaluació de les pràctiques. 
 
2. [nom de l’entitat] designa [nom complet del tutor/a] com a tutor o tutura responsable de programar, assistir 
i coordinar les pràctiques. Aquest tutor o tutora que ha designat l’entitat, un cop finalitzat el període de 
pràctiques, ha d’emetre un informe acreditatiu de l’aprofitament del període de pràctiques per part de 

l’estudiant, que s’integrarà en el seu procés d’avaluació. 
 
Tercera. Durada de les pràctiques 
1. La durada de les pràctiques s’estableix en [...] hores, i començaran el [data]. 
 
2. La relació entre les parts s’entén com a rescindida en el moment en què s’ha avaluat l’estudiant. 

 

Quarta. Obligacions de l’estudiant 
1. [nom de l’estudiant] està obligat a: 
 Complir els horaris i les normes fixades per [nom de l’entitat]. 
 Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades amb diligència. 
 Mantenir la relació necessària amb els seus tutors per a aconseguir el bon desenvolupament de les 

pràctiques, de la manera com aquests ho indiquin. 

 Mantenir absoluta reserva de tots els assumptes i matèries a què tingui accés de manera directa o indirecta 
com a conseqüència de la realització de les pràctiques. 

 Comunicar per escrit, tant a l’Escola de Postgrau de la UAB com a [nom de l’entitat], la seva intenció de 
renunciar com a estudiant en pràctiques d’aquesta entitat, amb un mínim de 15 dies d’antelació, amb 
expressió dels motius que originen aquesta renúncia. 

 
Cinquena. Compensació 

L’estudiant acorda amb [nom de l’entitat] que percebrà la quantitat de [...] euros bruts mensuals com a 
compensació per la realització de les pràctiques, en concepte de dietes de desplaçament i d’ajut a l’estudi. 
Aquesta quantitat s’ha de satisfer segons l’acord entre les parts. 

 
Sisena. Limitació d’obligacions de l’entitat 
1. La realització de les pràctiques no suposa l’assumpció de les parts d’obligacions més enllà de les estrictament 

establertes en aquest document de condicions de pràctiques i en el conveni de col·laboració signat entre la UAB 
i [nom de l’entitat] el [data] i en cap cas no implica l’existència d’una relació laboral entre l’estudiant i [nom de 
l’entitat]. 
 
2. En particular, l’exclusió de la laboralitat de la relació entre [nom de l’alumne/a] i [nom de l’entitat] suposa 
que l’estudiant no pot reclamar el còmput del temps d’estada a l’entitat a efectes d’antiguitat, ni com a eximent 
del període de prova, en el supòsit que s’incorpori a l’entitat un cop finalitzades les pràctiques. 

 

Setena. Assegurança 
[Nom de l’estudiant] acredita el fet de ser beneficiari del sistema assistencial [dades de l’assegurança (número 
de Seguretat Social / targeta sanitària / assegurança privada, etc.)], que comprèn la seva estada a [nom de 
l’entitat]. 
 

Vuitena. Remissió al conveni marc 

La signatura per part de l’estudiant del present document de condicions de pràctiques suposa la seva acceptació 
del contingut del conveni de col·laboració signat entre la UAB i [nom de l’entitat] en data [data]. 
 
Novena. Vigència 
Aquest document de pràctiques entra en vigor en el moment de la seva signatura i roman vigent fins a la 
finalització del període de pràctiques acordat amb [nom de l’entitat]. 

 
Desena. Modificació  
Per tal que tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en aquest document de 
condicions de pràctiques s’ha d’expressar de comú acord per les parts en un annex que s’ha d’afegir al present 
document. 
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I perquè consti, les parts signen aquest document, per triplicat i amb un sol efecte, en el lloc i la data indicats 
en l’encapçalament. 
 
 
 

 
 
 
Per la UAB    [alumne/a]  [l’entitat] 
La rectora, i per autorització:  [nom]   [nom] 
La delegada de la rectora per a  [DNI]   [càrrec]    

la Formació Permanent  

Sra. Judith Panadés Martí  
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d.8. Model de conveni per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants del Programa de Postgrau 
d’Iniciació Professional a l’Empresa (CITIUS) 
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom complet de 
l’entitat] PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 

POSTGRAU D’INICIACIÓ PROFESSIONAL A L’EMPRESA (CITIUS) 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 

REUNITS 

 
 
D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

segons el nomenament pel Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 
de gener), i en el seu nom, la Sra. Judith Panadés Martí, delegada de la rectora per a la formació permanent de 
la UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-
H. 
 

I de l’altra, [nom complet del representant de l’entitat], [càrrec del representant de l’entitat] de [nom complet 

de l’entitat] en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a [domicili de l’entitat] i amb NIF [NIF de 
l’entitat]. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte i 

 

 
MANIFESTEN 

 
 

I.  Que, per tal de respondre a la demanda creixent de formació de postgrau en el camp de la iniciació 

professional en l’entitat, la UAB ha aprovat la creació d’una diplomatura de postgrau d’Iniciació Professional 
a l’Empresa, i un màster de Gestió Empresarial, gestionats per l’Escola de Postgrau. 

 

II.  Que, amb la finalitat de reforçar la formació pràctica dels alumnes de la diplomatura de postgrau d’Iniciació 

Professional a l’empresa i del màster de Gestió Empresarial, per aconseguir formar professionals amb una 
visió real dels problemes, és necessari combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i així 
poder donar una formació integral a l’estudiant que permeti la seva incorporació al món professional.  

 

III.  Que les parts consideren interessant col·laborar iniciant una nova línia de cooperació en matèria de formació 

pràctica d’alumnes de la diplomatura de postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa i del màster de Gestió 
Empresarial. 

 

IV. Que amb la finalitat de formalitzar aquesta col·laboració, les parts subscriuen aquest conveni de 

col·laboració, de conformitat amb les següents  
 
 

CLÀUSULES 

 
 
Primera. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és l’establiment de les condicions per a la realització de pràctiques 
dels alumnes de la diplomatura de postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa i/o del màster de Gestió 
Empresarial de la UAB. 
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Segona. Designació de tutors acadèmics 
1. La UAB ha de nomenar un tutor o tutora per als alumnes que participin en aquest conveni, que és 
responsable del seguiment i de l’avaluació de les pràctiques. 

2. Així mateix, [nom de l’entitat] ha de designar un tutor o tutora que s’encarregui de programar, assistir i 
coordinar les pràctiques. Aquest tutor o tutora, un cop finalitzat el període de pràctiques, ha d’emetre un 
informe acreditatiu de l’aprofitament de l’estudiant, que s’integrarà en el seu procés avaluador. 

 

Tercera. Durada de les pràctiques 
La durada de les pràctiques s’estableix en 12 mesos, amb un mes de vacances remunerat, coincidint amb el 
calendari empresarial. 
 
Quarta. Obligacions de l’estudiant 
1. Cada estudiant té l’obligació de: 

 Complir els horaris i les normes fixades per [nom de l’entitat]. 
 Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades amb diligència. 
 Mantenir la relació necessària amb els seus tutors per a aconseguir un bon desenvolupament de les 

pràctiques, de la manera com aquests indiquin. 
 Mantenir una reserva total i una màxima discreció en les seves relacions interprofessionals pel que fa a 

qüestions confidencials del centre que l’acull. 
 Seguir amb aprofitament el Pla acadèmic de formació.  

 Abonar, en el moment de formalitzar la matrícula, la quantitat de cent (100,00) euros en concepte de 
despeses d’assegurança i taxes de matrícula, en el cas que aquesta obligació no l’assumeixi l’entitat 
d’acord amb la clàusula cinquena, apartat 3.  

 Comunicar per escrit, tant a l’Escola de Postgrau de la UAB com a [nom de l’entitat], la seva intenció de 
renunciar com a estudiant en pràctiques d’aquest centre, amb un mínim de 15 dies d’antelació, amb 
expressió dels motius que han originat la renúncia. 

 

2. Per tal de donar efectivitat al contingut d’aquesta clàusula, cada estudiant, prèviament a l’inici de les 
pràctiques, ha de signar un document amb les condicions a les quals se sotmet, on constin les seves dades 

personals, així com la data d’inici de les pràctiques, el reconeixement de la naturalesa no laboral de la relació 
amb [nom de l’entitat] i el deure de reserva sobre les matèries i les dades a les quals tingui accés com a 
conseqüència de la seva estada com a estudiant d’aquesta entitat. Aquest document de condicions ha de tenir 
el vistiplau de la delegada de la rectora per a la Formació Permanent de la UAB. 

 
3. La signatura per part de l’estudiant del document de condicions pràctiques suposa l’acceptació per la seva 
part del contingut del present conveni de col·laboració. 
 
Cinquena. Obligacions de l’entitat 
1. [Nom de l’entitat] aporta a la UAB la quantitat de tres mil dos-cents noranta-cinc (3.295,00) euros en 
concepte de despeses de matriculació de l’estudiant de la diplomatura de postgrau. 

2. Per la gestió del cobrament d’aquesta quantitat, la UAB ha d’emetre dues factures amb venciment a un mes, 
segons el calendari següent: 

 Una primera factura, en concepte del 50 % del import de la matrícula de la diplomatura de postgrau, en 
el moment de la incorporació de l’estudiant. 

 Una segona factura, en concepte del 50 % del import de la matrícula de la diplomatura de postgrau, el 

mes següent al de la incorporació de l’estudiant a l’entitat. 
 

3. A més, [nom de l’entitat] ha de fer les següents aportacions a la UAB, únicament en aquells casos en què 
l’entitat ho acordi amb l’estudiant: 

 650,00 euros en concepte de matrícula del màster, únicament en el supòsit dels alumnes que decideixin 
cursar els estudis de màster. 

 100,00 euros en concepte d’inscripció al Programa Citius (incloent-hi les taxes acadèmiques i 
l’assegurança mèdica). 

 173,00 euros en concepte de tramitació del títol de diploma de postgrau. 
 195,00 euros en concepte de tramitació del títol de màster, únicament en els cas que els alumnes 

decideixin fer els estudis de màster. 
 22,20 euros en concepte de certificat acadèmic personal. 
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4. Aquestes quantitats són les establertes per la normativa de la UAB, aprovada pel Consell Social, per al curs 
acadèmic 2009-2010 i estan subjectes a l’actualització corresponent.  
 
5. [Nom de l’entitat] ha d’abonar a cada estudiant en pràctiques la quantitat de 9.374,52 euros bruts (781,21 
euros bruts per 12 mesos) en concepte d’ajut a l’estudi, la qual ha de satisfer mensualment, segons l’acord 
entre l’entitat i l’estudiant. 

 
6. La UAB exigeix les quantitats expressades en l’apartat 3 d’aquesta clàusula a [nom de l’entitat], bé en el 
moment de fer-se efectiva la incorporació de cadascun dels alumnes, bé en el moment de la sol·licitud del 
corresponent títol o certificat acadèmic. En cap cas la mera oferta prèvia de places per part de l’entitat no 
suposa cap mena d’obligació econòmica. 
 

7. [Nom de l’entitat] assumeix, amb la signatura del present conveni de col·laboració, el contingut de cadascun 

dels documents de condicions per a la realització de les pràctiques que la UAB signarà amb cada estudiant. 
 
Sisena. Obligacions de la UAB 
La UAB està obligada a impartir el Pla acadèmic de formació de 160 hores de la diplomatura de postgrau 
d’Iniciació Professional a l’Empresa, així com un mínim de 320 hores del màster de Gestió Empresarial, si es 
procedeix a la formalització de la matrícula. Amb aquesta finalitat dedicar el personal docent necessari, 

desenvolupar l’estructura organitzativa suficient i designar els tutors acadèmics que han d’atendre i supervisar 
la formació acadèmica dels alumnes. 
 
Setena. Limitació de les obligacions de les parts 
1. La realització de les pràctiques no suposa l’assumpció de les parts d’obligacions més enllà de les estrictament 
establertes en aquest conveni de col·laboració i en els documents de condicions de pràctiques que signi la UAB 
amb cadascun dels estudiants, i en cap cas no implicarà l’existència d’una relació laboral entre l’estudiant i 

[nom de l’entitat]. 
 
2. Segons el que disposa aquesta clàusula, l’estudiant en pràctiques no pot reclamar el còmput del temps 

d’estada a l’entitat a efectes d’antiguitat, ni com a eximent de realització del període de prova, en el supòsit 
d’incorporació a l’entitat un cop finalitzades les pràctiques. 
 

Vuitena. Anul·lació, renúncia i baixa de l’estudiant 
1. La UAB pot anul·lar les pràctiques en els supòsits següents: 

 Si es comprova qualsevol irregularitat en les dades de sol·licitud de l’estudiant. 
 Si no es formalitza la matrícula de la diplomatura de postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa o, si 

escau, del màster en Gestió Empresarial, dins el termini establert a tal efecte. 
 Si l’estudiant no es presenta a l’entitat receptora en la data i hora indicats. 
 Si l’estudiant incompleix qualsevol de les seves obligacions. 

 
2. La renúncia per part de l’estudiant o l’anul·lació de les pràctiques per part de la UAB dóna lloc a la pèrdua 
per part de l’estudiant de tots els drets derivats de la relació establerta, incloent-hi els drets de matrícula.  
 
3. En cas que es produeixi la baixa de l’estudiant per decisió de [nom de l’entitat], aquesta està obligada a 
comunicar-ho a l’Escola de Postgrau de la UAB per escrit i amb 15 dies d’antelació, amb l’expressió de les raons 
que han motivat la baixa. 

 
4. En cas de baixa de l’estudiant la quantitat facturada en concepte de matrícula destinada a la impartició de la 
diplomatura de postgrau o del màster no està subjecta a devolució. 
 
Novena. Gestió 
1. La UAB assumeix la gestió econòmica i administrativa del programa. Per a assumptes relacionats amb la 

gestió administrativa i econòmica d’aquest conveni de col·laboració, [nom de l’entitat] s’ha d’adreçar a l’Escola 
de Postgrau de la UAB, telèfon 93 581 33 54, correu electrònic ep.ingressos@uab.cat. 
 
2. Per a assumptes relacionats amb la gestió administrativa i econòmica del present conveni, la UAB s’ha 
d’adreçar a [dades de la persona de contacte: nom, telèfon, fax, adreça de correu electrònic]. 
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Desena. Assegurança 
 L’import de l’assegurança o sistema assistencial de l’estudiant queda inclòs en l’import de la matrícula de la 
diplomatura de postgrau, i és la UAB l’encarregada de fer el tràmit de contractació de l’assegurança. 
 
Onzena. Cessió d’imatge 
1. [Nom de l’entitat] autoritza la UAB a fer ús del seu nom comercial, així com del seu logotip o de qualsevol 
altre signe distintiu amb finalitats exclusivament promocionals relacionades amb la diplomatura de postgrau 

d’Iniciació Professional a l’Empresa, o amb el màster de Gestió Empresarial. 
 
2. Amb aquesta finalitat, [nom de l’entitat] ha de facilitar a la UAB els arxius que continguin el seu logotip o la 
seva imatge corporativa. 
 
Dotzena. Vigència 

1. Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i té una durada d’un any, prorrogable per 

tàcita reconducció per períodes iguals successius. 

 

2. El present conveni només es pot rescindir per alguna de les causes següents: 

a) El mutu acord de les parts. 
b) La denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’anticipació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

 
Tretzena. Modificació 
Per tal que tingui validesa, qualsevol modificació que alteri allò establert en aquest conveni s’ha d’expressar de 
mutu acord entre les parts en un annex que s’ha d’afegir a aquest conveni de col·laboració. 
 
Catorzena. Protecció de dades 
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés o que siguin objecte de 

cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa 

que la desenvolupa. 
 
Quinzena. Naturalesa administrativa 
1. Aquest conveni té naturalesa administrativa. En la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament 

jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i que no puguin ésser 
resoltes de mutu acord entre les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I perquè consti, ambdues parts signen aquest document, per duplicat i amb un sol efecte, al lloc i en la data 
que consten en l’encapçalament. 
 
Per la UAB      Per ................................. 

 
 
 
 
La rectora, i per autorització:     

La delegada de la rectora per a    ................................. 
la Formació Permanent 

Sra. Judith Panadés Martí 
 



 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
153 de 189 

d.9. Model de document de condicions específiques per al desenvolupament de pràctiques 
d’estudiants del Programa de Postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa (CITIUS) 
(Proposta elaborada per la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau) 
 
 
DOCUMENT DE CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE/A [nom 
complet de l’alumne/a] EN EL MARC DEL PROGRAMA DE POSTGRAU D’INICIACIÓ PROFESSIONAL A 

L’EMPRESA (CITIUS) 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 

REUNITS 

 
 
D’una banda, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

segons nomenament per Decret 2/2009, de 7 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5295, de 13 de 
gener), i en el seu nom, la Sra. Judith Panadés Martí, delegada de la rectora per a la formació permanent de la 
UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H. 
 
I de l’altra, [nom complet de l’alumne/a], amb DNI […], i domicili a [...], alumne/a del Programa CITIUS 
d’Iniciació Professional a l’Empresa per a titulats universitaris. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, i  
 
 

MANIFESTEN 
 

 

I. Que ambdues parts coneixen l’existència del conveni marc de col·laboració de [data de signatura del conveni] 
signat entre la UAB i [nom de l’entitat] per a la realització de pràctiques dels alumnes del Programa CITIUS 
d’Iniciació Professional a l’Empresa per a titulats universitaris i del màster de Gestió Empresarial. 
 
II. Que [nom de l’alumne/a] assumeix el contingut de l’esmentat conveni marc signat entre la UAB i [nom de 
l’entitat]. 
 

III. Que en aplicació del que estableix la clàusula quarta, apartat 2, de l’esmentat conveni, les parts acorden 
signar el present document de pràctiques, de conformitat amb les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 

 
Primera. Objecte 
1. Constitueix l’objecte del present document l’establiment de les condicions per a la realització de pràctiques 

de [nom complet de l’estudiant], estudiant de [la diplomatura de postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa / 
del màster de Gestió Empresarial; cal especificar els estudis en què està matriculat/ada l’alumne/a] de la UAB.  
 
2. La relació entre les parts s’entendrà rescindida en el moment en què s’hagi avaluat l’estudiant. 

 
Segona. Designació de tutors acadèmics 
1. La UAB designa [nom complet del tutor o tutora] com a tutor o tutora de l’estudiant [nom de l’estudiant], 
que es responsabilitzarà del seguiment i avaluació de les pràctiques. 
 
2. [Nom de l’entitat] designa [nom complet del tutor/a] com a tutor o tutora responsable de programar, assistir 
i coordinar les pràctiques. Aquest tutor o tutora que ha designat l’entitat, un cop finalitzat el període de 

pràctiques, ha d’emetre un informe acreditatiu de l’aprofitament del període de pràctiques per part de 
l’estudiant, que s’integrarà en el seu procés d’avaluació. 
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Tercera. Durada de les pràctiques 
1. La durada de les pràctiques s’estableix en 12 mesos, amb data d’inici el [...]. 
 
2. L’estudiant disposa d’un mes de vacances remunerades, que coincideix amb el calendari empresarial. 
 
Quarta. Obligacions de l’estudiant 

1. [Nom de l’estudiant] té l’obligació de: 
 Complir els horaris i les normes fixades per [nom de l’entitat]. 
 Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades amb diligència. 
 Mantenir amb els seus tutors la relació necessària per aconseguir el bon desenvolupament de les 

pràctiques, en la manera com aquests ho indiquin. 
 Mantenir una reserva total i una màxima discreció en les seves relacions interprofessionals pel que fa 

a qüestions confidencials del centre que l’acull. 

 Seguir amb aprofitament el Pla acadèmic de formació.  
 Abonar, en el moment de formalitzar la matrícula, la quantitat de cent (100,00) euros en concepte de 

despeses d’assegurança i taxes de matrícula. [NOTA: cal suprimir aquest punt en cas que l’entitat es 
faci càrrec d’aquest pagament]        

 Comunicar per escrit, tant a l’Escola de Postgrau de la UAB com a [nom de l’entitat], la seva intenció 
de renunciar com a estudiant d’aquesta entitat, amb un mínim de 15 dies d’antelació, amb l’expressió 

dels motius que originen aquesta renúncia. 
 

Cinquena. Compensació 
Com a compensació per la realització de les pràctiques, l’estudiant ha de rebre de [nom de l’entitat] la quantitat 
de 9.374,52 euros bruts (781,21 euros bruts per 12 mesos) en concepte d’ajut a l’estudi, la qual s’ha de 
satisfer mensualment, segons l’acord entre l’entitat i l’estudiant.  
 

Sisena. Limitació d’obligacions de l’entitat 
1. La realització de les pràctiques no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de les 
estrictament establertes en aquest document de condicions de pràctiques i en el conveni de col·laboració signat 

entre la UAB i [nom de l’entitat] el [...], i en cap cas no implica l’existència d’una relació laboral entre 
l’estudiant i [nom de l’entitat]. 
 

2. En particular, l’exclusió de la laboralitat de la relació entre [nom de l’estudiant] i [nom de l’entitat] suposa 
que aquell no pot reclamar el còmput del temps d’estada en l’entitat a efectes d’antiguitat, ni com a eximent 
del període de prova, en el supòsit que s’incorpori a l’entitat un cop finalitzades les pràctiques. 
 
Setena. Assegurança 
[Nom de l’estudiant] queda cobert per les condicions generals i particulars de la pòlissa col·lectiva 
d’assegurança número 202.804, contractada per la UAB amb la companyia ACE Europe, el càrrec de la qual 

queda inclòs en la matrícula del Programa. 
 
Vuitena. Remissió al conveni marc 
1. La signatura per part de l’estudiant del present document de condicions de pràctiques suposa l’acceptació per 
part seva del contingut del conveni de col·laboració signat entre la UAB i [nom de l’entitat] el [data de signatura 
del conveni]. 
 

2. La UAB ha de lliurar a l’estudiant una còpia de l’esmentat conveni. 
 
Novena. Anul·lació i renúncia de les pràctiques 
1. La UAB pot anul·lar la relació establerta en aquest document en els supòsits següents: 

 Si es comproven irregularitats en les dades de sol·licitud de l’estudiant. 
 Si no es formalitza la matrícula de la diplomatura de postgrau d’Iniciació Professional a l’Empresa o del 

màster de Gestió Empresarial dins el termini establert a l’efecte. 
 Si l’estudiant no es presenta en l’entitat receptora en la data i l’hora indicades. 
 Si l’estudiant incompleix qualsevol de les seves obligacions. 

 
2. La renúncia per part de l’estudiant o l’anul·lació de les pràctiques per part de la UAB dóna lloc a la pèrdua de 
tots els drets inherents a aquesta relació, inclòs els drets de matrícula.  
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Desena. Vigència 
Aquest document de pràctiques entra en vigor en el moment de la seva signatura i roman vigent fins a la 
finalització del període de pràctiques acordat amb [nom de l’entitat]. 
 
Onzena. Modificació  
Per tal que tingui validesa, qualsevol modificació que alteri allò establert en aquest document de condicions de 

pràctiques s’ha d’expressar de mutu acord per les parts en un annex que s’afegirà al present document. 
 
 
I perquè consti, ambdues parts signen aquest document, per duplicat i amb un sol efecte, en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 

 

Per la UAB       L’estudiant 
 
 
 
 
La rectora, i per autorització:     [nom complet de l’estudiant] 

La delegada de la rectora per a     DNI […]  
la Formació Permanent 
Sra. Judith Panadés Martí 
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e. Models de convenis de mobilitat 

 
e.1. Model de conveni d’intercanvi d’estudiants entre universitats en anglès 

(Proposta elaborada per l’Àrea de Relacions Internacionals) 
 
 
SPECIFIC JOINT AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A STUDENT EXCHANGE PROGRAMME 
BETWEEN UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (SPAIN) AND ............................................ 
 
 

 
 

                                                        PARTIES 

 
For the first party,………………………………., as ………………………..                          , an institution that 
he legally represents. 

 

And for the other party, the honourable Ana Ripoll Aracil, Rector of the Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), and acting in her name, pursuant to a resolution adopted on 22 February 2010, 
the honourable Vice-Rector for International Relations, Ms Mercedes Unzeta López, acting as 
representative for this university. 

 
Each of the parties acknowledges that the other has sufficient legal capacity to be bound by the 

terms of this agreement, and to this end they make the following 
 
 

RECITAL 
 
 

Whereas both institutions hereby express their wish to establish an agreement for the 

arrangement of student exchanges. This activity will bring benefits both to the universities, in the 
development and pursuit of their priorities and objectives, and to the students, as a result of the 
enriching experience of getting to know a different culture.  

 
 
 

STUDENT EXCHANGE PROGRAMME CLAUSES 

 
 

1. Aim 
 

Both universities pledge to make possible the exchange of students according to this Agreement.  
 

2. Selection and admission 
 

Each university must establish the procedures used to select its own students who wish to participate in the 
exchange programme. 

 

The list of students selected by the Home University shall be made available to the Office of 
International Relations of the University of Destination during the year preceding the exchange 

and always before the dates established by both institutions.  
 
3. Academic programme 
 
Each university shall assign a tutor to counsel the student in the academic aspects of the exchange and to 
prepare a programme of studies.  
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The programme of studies shall be set out in the study contract. It shall be approved by the home 
university and forwarded to the host university prior to the beginning of the exchange.  
 
Each student must take at least 30 credits per academic year or 15 credits per semester.  
 
Exchange students shall be registered at the home university and shall complete the 

administrative process required for the subjects agreed with their home university at the host 
university unless no places remain due to limits on numbers. Exchange students must enroll at 
least for the 50% of the classes in the courses offered by the faculties with which the agreement 
has been signed. These students will have the possibility to enroll on any course on offer at UAB, 
as long as they meet the language requirement and are accepted by the class instructor.  
 

This contract shall set out the period that their stay at the host university is to last. This shall be a 

minimum of one semester and a maximum of one academic year. When deciding upon this period, 
account shall be taken of the courses being taught for the subjects that the student wishes to 
study and the acceptance of such subjects by the host university. The academic calendar followed 
by each university shall also be respected. 
 
4. Academic recognition 

 
The host university shall issue an academic certificate for the student, indicating the subjects studied and the 
marks obtained. 
 
The record of subjects studied at the host university must be recognized by the home university based on the 
marks earned at the host university and in accordance with the study contract signed between the student and 
the home university. 

 
 
The student’s academic record shall always belong to the home university, which shall be the institution that 

issues the relevant qualification or mark. 
 
Studies undertaken at the host university do not presuppose the right to earn an official or university-specific 

degree from that university. 
   
5. Rights and responsibilities 
 
While the exchange agreement remains in force, the exchange student shall be exempt from paying registration 
fees at the host university. This fee shall be paid at the home university. 
 

Exchange students shall have the same rights and responsibilities as local students at the host university.  
 
At the host university, students shall comply with the rules and regulations enforced by that university to its 
own students, along with any regional or national laws that may be applicable. 
 
6. Financing 
 

The premise for this programme is the exchange of students on a one-to-one basis. The number of students 
exchanged during any given period must be similar from both universities, though small imbalances may be 
accepted. 
 
In the event of imbalances, both universities shall try to compensate for them within 2 years.  Should this does 
not occur, the host university shall charge the relevant registration fee for the following years until the number 

of students is balanced. 
 
The financing of any expenses relating to travel, the acquisition of visas and health and accident insurance, 
along with the cost of food and lodging and materials, inter alia, shall be defrayed by the student. This does not 
exclude the possibility of applying for grants or assistance of various kinds. 
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7. Refund of the registration fee  
 
No percentage of the registration fee shall be refunded as a result of leaving of the exchange programme. 
 

8. Migratory procedures 
 

Each student shall be responsible for arranging for medical and accident insurance which may be required at 
the host university. Students must also have valid passports and the relevant visas, and must complete any 
other personal procedure required by the governments of both countries during the exchange period. 
 
9. Other regulations 
 

Any item not provided for in this agreement shall be governed by the regulations on the student mobility 

established by each university. 
 
 
 

Area 

Students 
number 

Responsible Coordinator From:  To: 

M
o

n
th

s
 

D
e
g

r
e
e
 

M
a
s
te

r
 

P
h

D
         

 

    

 
Academic coordinator: 
Name:  
Faculty:  
E-mail: 
 
Àrea de Relacions 
Internacionals 
Name:  
Telephone:  
Fax:   
E-mail:  
 

UAB  

 

 
Academic coordinator: 
Name:  
Faculty:  
International Relations 
Office 
Name:  
Telephone:  
E-mail:  
 

 UAB 

 
Comes into force in the academic year 20XX-20XX                                                                                              

 
10. Validity and duration 
 
This present agreement shall come into force on the date on which it is signed and shall remain in force for a 

minimum of four years. It may be renewed automatically for subsequent four-year periods in the event that 
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neither of the parties notifies the other in writing that it wishes the agreement to be terminated. Such 
notification shall be provided in writing at least six months prior to the agreement’s expiry date or the expiry of 
one of its extensions. 
 
Both parties may, by mutual agreement, propose modifications to or the termination of this present agreement 
six months in advance of the date planned for such modifications or termination. In the event that the 
agreement is terminated, both parties hereby agree that any exchanges currently in progress shall be 

completed. 
 
In witness whereof, both parties hereby sign two copies of this agreement in the place and on the 
date indicated. 
   
   

   

   For Universitat Autònoma de                            For  
   Barcelona  
 
 
 
 

 
  __________________________ ________________________ 
     
  Coordinador UAB  
 
 
 

 
 
         __________________________ ________________________ 

 Mercedes Unzeta López  
 Vice-Rector  
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e.2. Model de conveni d’intercanvi d’estudiants entre universitats en castellà 

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE ALUMNOS ENTRE LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD …………………….. 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 
 

 
PARTES 

 
 

 
De una parte, la Excelentísima y Magnífica Señora Ana Ripoll Aracil, Rectora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), y en su nombre, según resolución de 22 de febrero de 2010, la 

Excelentísima Vicerrectora de Relaciones Internacionales, Señora Mercedes Unzeta López, como 
representante de esta Universidad. 

 
 

Y de otra, NOMBRE, como CARGO de la Universidad ……………………………………., institución a 
la que representa legalmente según ..........................................................................  

 
 
Ambas partes se reconocen entre sí capacidad jurídica y suficiente para obli garse en los términos 
de este acuerdo, y a este efecto 
 
 
 

EXPONEN 
 
 
 
Que ambas instituciones manifiestan su interés en establecer un convenio para llevar a cabo 
intercambios de alumnos, de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla. El beneficio que 
esta actividad aportará, en primer lugar, a las universidades para desarrollar y conseguir sus 

prioridades y objetivos y, en segundo lugar, a los estudiantes por la vivencia que supondrá 
conocer una cultura diferente de experiencia enriquecedora y un ámbito académico específico y 
distinto. 
 
 

CLAUSULAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE 

ALUMNOS 
 

 

 
1. Objetivo 
 
Ambas universidades se comprometen a facilitar el intercambio de estudiantes de acuerdo con el presente 

documento. 
 
2. Selección, admisión y calendario 
 
Cada universidad ha de determinar los procedimientos de selección de sus estudiantes interesados en 
participar en el programa de intercambio. 
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La lista de los estudiantes seleccionados por la universidad de origen deberá comunicarse a la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la universidad de destino durante el curso previo al intercambio y siempre 
antes de las fechas establecidas por ambas partes. 
 
3. Programa académico 
 
Cada universidad ha de asignar un tutor o tutora para que asesore al o la estudiante sobre los aspectos 

académicos del intercambio y en la elaboración del programa de estudios.  
 
El programa de estudios deberá reflejarse en el contrato de estudios, deberá ser aprobado por la universidad 
de origen y deberá comunicarse a la universidad de destino con anterioridad al inicio de la estancia.  
 
Los alumnos de intercambio se matricularán en la universidad de origen y realizaran en la universidad de 

destino el proceso administrativo que se requiera de aquellas asignaturas que hayan acordado con su 

universidad de origen (deberán cursar como mínimo el 50% de los créditos matriculados en la facultad con la 
cual se haya firmado el acuerdo), salvo que no queden plazas a causa de limitaciones de cuota.  
 
Este contrato contemplará el periodo de duración de su estancia en la universidad de destino. La duración 
será como mínimo de un semestre y como máximo de un curso académico. Al establecer la duración se 
tendrá en cuenta la impartición de la docencia de las asignaturas que se quieran cursar y que estas sean 

aceptadas por la universidad receptora, asimismo se respetará el calendario académico que establezca cada 
universidad. 
 
4. Reconocimiento académico 
 
La universidad de destino emitirá un certificado académico del o la estudiante que indique las asignaturas 
cursadas y la calificación obtenida. 

 
El reconocimiento en el expediente de las asignaturas cursadas en la universidad de destino deberá ser 
otorgado por la universidad de origen basándose en las calificaciones obtenidas en la universidad de destino y 

de acuerdo con el contrato de estudios acordado entre el o la estudiante y la universidad de origen. 
 
El expediente académico pertenece siempre a la universidad de origen que es quien expedirá la titulación o el 

grado correspondiente. 
 
Los estudios realizados en la universidad receptora no darán derecho a la obtención de la titulación oficial o 
propia de dicha universidad. 
 
5. Derechos y deberes 
 

El o la estudiante de intercambio, mientras dure el convenio de intercambio, está exento o exenta de pagar la 
matrícula en la universidad de destino. Esta será abonada en la universidad de origen. 
 
El o la estudiante de intercambio, en la universidad de destino, tiene los mismos derechos y deberes que los 
alumnos locales.  
 
El o la estudiante en la universidad de destino cumplirá con la normativa y reglamento que la universidad 

aplica a sus alumnos así como las leyes regionales y nacionales que le sean aplicables. 
 
6. Financiación 
 
La base de este programa es el intercambio de alumnos uno a uno. El número de alumnos intercambiados por 
periodo ha de ser similar por parte de las dos universidades, aunque se pueden aceptar pequeños 

desequilibrios. 
 
En caso de existir desequilibrio, ambas partes intentarán compensarlo en un plazo de dos años. En el caso de 
que esto no sucediera, la universidad receptora cobrará la matrícula correspondiente para los períodos 
sucesivos hasta equilibrar el número de alumnos entre ambas instituciones. 
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El financiamiento de los gastos referentes al transporte, obtención de visado y los seguros de salud y 
accidentes, así como los gastos de alojamiento, alimentación, materiales, y otros deberán ser cubiertos por el 
estudiante. Esto no excluye la posibilidad de solicitar becas y ayudas de diversas clases. 
 
7. Reintegro del importe de la matrícula 
 
No se reintegrará ningún porcentaje de las cuotas de la matrícula por abandono del programa de intercambio. 

 
8. Trámites migratorios 
 
Cada estudiante es responsable de tramitar un seguro médico y por accidentes, que se exigirá en la 
universidad receptora. Asimismo ha de tener en regla el pasaporte y el visado correspondiente y cualquier 
otro trámite personal que requieran los gobiernos de ambos países para el periodo de la estancia. 

 

9. Otra regulación 
 
En relación con los aspectos no regulados en este convenio, se atenderá a la normativa sobre movilidad de 
alumnado propia de cada universidad. 
 
 

Áreas de estudio 

Número de 
estudiantes 

Responsable De A 

M
e
s
e
s
 

G
r
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te
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D
o

c
to

r
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d

o
 

UAB 

2   

 
Coordinador académico 
Nombre:  
Facultad:  
E-mail:   
 
Área de Relaciones 
Internacionales 
Nombre:  
Teléfono: 
Fax:  
E-mail:  
 

UAB … 

XX 

Universidad […] 

 
Coordinador académico 
Nombre: ……………………. 
Facultad: …………………… 
E-mail: ……………………….. 
 
Área de Relaciones 
Internacionales 
Nombre: …………………………. 
Teléfono: ……………………….. 
E-mail: ……………………………… 
 

… UAB 

La movilidad será efectiva a partir del curso 20XX-20XX 

 
10. Vigencia y duración 
 

El presente acuerdo entra en vigor a partir del momento de su firma y tiene una validez mínima de cuatro 
años, renovables automáticamente por igual período, si ninguna de las partes manifiesta a la otra su 
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intención de ponerle término, mediante comunicación escrita dirigida a la otra con por lo menos seis meses 
de antelación a la fecha de término o de cualquiera de sus prórrogas. 
 
Ambas partes, de común acuerdo, pueden proponer modificaciones o la terminación del presente convenio 
con seis meses de antelación a la fecha prevista. En caso de que el acuerdo se denuncie, ambas partes se 
comprometen a finalizar los intercambios que estén en fase de realización. 
 

Y como prueba de conformidad con todo lo anterior, se firman dos ejemplares de este convenio en el lugar y 
en la fecha indicados. 
 
 
 
         Visto bueno Visto bueno 

 

 
 
 
 
 
 

 
_________________________ ________________________ 
 
Coordinador UAB Coordinador  
 
 
 

 
 
 

 
 
__________________________ ________________________ 

Mercedes Unzeta López  
Vicerrectora de Relaciones Internacionales  
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e.3. Model de conveni Study abroad agreement 

(Proposta elaborada per l’Àrea de Relacions Internacionals) 
 

 

STUDY ABROAD AGREEMENT BETWEEN ....................................... AND UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA AND FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 
 

 

1. PARTIES 

 
A) Fundació Universitat Autònoma de Barcelona: 
 
Address:  

Edifici Blanc, 1a planta 
Campus UAB 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
08193 Barcelona 
Spain 
 
Tel: +34 93 433 50 29 / +34 93 581 70 25 

Fax: +34 93 446 45 08 
 
Contact Person: Santiago Alias 
e-mail: santiago.alias@uab.es 
 

B) Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Address: 
Tel: 
Fax: 
 
Contact Person: 
e-mail: 

 
C) ____________________ 
 
Address: 
Tel: 
Fax: 
 

Contact Person: 
e-mail: 

 

2. PURPOSE 
 

The aim of this agreement is to promote and facilitate closer ties between _____________________________ 
(hereinafter _____), the Universitat Autònoma de Barcelona (hereafter, UAB) and the Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona (hereafter FUAB).  
This paper agrees that _______ will send students to study at the UAB during periods of one or two academic 
semesters under the Study Abroad program at UAB. 
 

 

mailto:santiago.alias@uab.es
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3. DURATION OF AGREEMENT 
 
The term of this agreement begins on the date of signing and is established for a period of _______ years, 
which will be extended for one year if none of the parties communicates its will not to continue it in writing to 
the other party, with a minimum of six months notice. The party who withdraws will ensure completion of the 
course or courses that are conducted on the basis of this agreement. 
 

4. REQUIREMENTS OF ADMISSION 
 
FUAB will consider the acceptance of students nominated by __________________ if credited to meet the legal 
requirements for access and if there is availability at the time of the request. Similarly, students wishing to 
enrol in Study Abroad program must submit the documentation necessary to demonstrate a sufficient level of 
Spanish language to participate in the program. 

 

5. PERIOD OF STUDY 
 
Students may be enrolled for the full academic year or for one Semester in the Fall or Spring 
 
6. PROGRAMME DESCRIPTION 
 

The program UAB offers to ________ students is the following: 
 
PRE – ESTABLISHED STUDY ABROAD PROGRAMME   

 

7. SUBMISSION OF APPLICATIONS 
 
 _______________ will submit to Fundació Universitat Autònoma de Barcelona applications of its students 
including  completed Universitat Autònoma de Barcelona’s application form and official transcript for each 

candidate. 
 
8. DECISIONS OF ADMISION 

 
FUAB will respond to these applications within two weeks of their receipt. 

 

9. INFORMATIVE MATERIAL 
 

The FUAB may provide informative material that can only be used by _____________ for the purpose of 
ensuring compliance with this agreement. 

 

10. CERTIFICATION 

 
On completion of the programme students will obtain a certificate of the programme by the Universitat 
Autònoma de Barcelona.  Universitat Autònoma de Barcelona and Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
will not be responsible to validate at the university of origin of the students. 
 
11. PROHIBITION ON ISSUANCE OF TITLES 
 

_________ may not issue diplomas, certificates or other document on behalf of UAB and/or the FUAB, nor be 
able to use their names logos and images, except with promotional purpose only result of this collaboration and 
with the prior consent expressed by solid evidence by UAB and FUAB. 
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12. REGISTRATION FEES 
  
Each student must assume the payment of tuition fees according to prices fixed by the Committee on Academic 
Planning for the UAB Study Abroad Program and published in the website of the UAB . 
 
13. PAYMENT INSTRUCTIONS 
 

 _______ students will have to arrange payment for the tuition 14 days before the start of each Semester 
against corresponding invoice of FUAB to the following Bank channel: 
 

BANK: CAIXA DE CATALUNYA 
ACCOUNT NUMBER: 2013-0692-89—0201566320 
IBAN: ES14 2013-0692-8902-015606320 

ADDRESS: 0692 Universitat Autònoma Pl. Cívica. Campus UAB. 

 
14. HOUSING 
 
FUAB and UAB will provide accomodation to _____ students in UAB campuses if there is availability when the 
students summit their application. Should the Students’ Residence – Vila Universitària- have no availability 
students will be offered lodging at shared apartments in the nearby cities to the UAB Campus. The cost of this 

housing is not included in the fees described in this agreement and will be paid directly to Vila Universitaria by 
the students of ______. 
 
15. LIABILITY 
 
_________________ recognizes, explicitly, that the UAB and the FUAB do not assume any responsibility for the 
activities of any kind that students perform in our country outside the classes of the hired programme and such 

liability is attributable in exclusive to that entity. 
 
16. CONFIDENTIALITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA 

 
The parties expressly recognize that all data provided to it by the other parties, or which can be accessed 
according to the clauses above, are strictly confidential and must maintain absolute confidentiality about them. 

 
The parties shall take the necessary technical and organizational arrangements necessary to ensure both 
compliance with the agreed obligations of confidentiality, as the security of personal data to which they have 
access as a result of this agreement and avoid its alteration, loss, processing, duplication, or unauthorized 
access, taking into account the state of technology, the nature of the data and information managed and the 
risks to which they are exposed, whether arising from human action or the physical nature. 
 

The parties also undertake to treat personal data to which they have access or are subject to assignment in the 
implementation of this agreement, in accordance with the provisions of Law 15/1999, of December 13, 
Protection of Personal Data, as well as legislation that develops. 
 
17. NON-COMPLETION 
 
Either party may resolve this contract in case of default by the other party one or more of the obligations 

assumed under it, or that the Act provides for each. 
In case of breach of obligations under this agreement from _________, that institution has no right to claim a 
refund of amounts paid on account. 
 
18. LEGISLATION AND JURISDICTION 
 

In all matters not covered by this agreement, which is of an administrative nature, the parties submit to the 
Spanish legislation. 
 
For all purposes under this agreement, the parties, expressly renouncing the jurisdiction which could apply, 
subject to the administrative court of the Courts and Tribunals of Barcelona. 
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The English translation is for ___________ convenience purposes only. In the event of an inconsistency 
between the English and Spanish Language versions of this agreement, The Spanish Language version shall 
prevail. 
 
 
And, as proof of compliance, all parties have signed this agreement in triplicate and one effect, the day ______ 
of ________, _______. 

 
 
For __________        For Fundació Universitat          For Universitat 
__________               Autònoma de Barcelona            Autònoma de Barcelona 
 

 

______________            ______________                          ______________ 

Vice Rector                    General Manager                    Vice Rector 
___________               Gustau Folch Elosua            Mercedes Unzeta Lopez   
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f. Models de contractes de l’àmbit de recerca previstos a l’article 83.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats i a l’article 36 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació 

 
f.1. Model de contracte de col·laboració 
(Proposta elaborada per l’Àrea de Gestió de la Recerca) 
 

CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I [nom de 

l’entitat que forma part del contracte] 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 
REUNITS 

 
 
D’una part, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant 
UAB), segons Decret 2/2009, de 7 de gener, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
núm. 5295 de 13 de gener de 2009, com a representant d’aquesta, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 

08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818002-H, en virtut de les 
competències que li atorga l’article 75 paràgraf m dels Estatuts. 
 
I, de l’altra, el Sr. ...............................[nom i cognoms] com a ......................... [càrrec que ostenta] 
de............................... [nom de l’entitat] amb domicili a ........................... [població, adreça postal], amb el 
NIF ......................... 

 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i 
 
 

CONSIDEREN 
 

 

I Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, docència i 
desenvolupament tecnològic i que, per tant, la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials. 
 
II Que són interessants la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per 
establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu. 
 
III Que ambdues institucions han establert i mantingut contactes a través del Departament de ……………. de 

la UAB, en àrees relacionades amb temes afins a aquest Departament. 
 
IV Que, segons el que s’ha exposat anteriorment, s’obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració, 
per la qual cosa es considera oportú subscriure un protocol que permeti un millor aprofitament dels recursos i 

una cooperació activa en el desenvolupament de temes d’interès comú, per tant, acorden signar el present 
contracte de col·laboració que es regirà per les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 
 

Primera. Finalitat de la col·laboració 
 

El present contracte de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de [l’entitat] i de la UAB en 
assessoraments, intercanvis d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el desenvolupament. 
[Aquí cal marcar els punts que han motivat la col·laboració] 
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Segona. Formalització 
 
Cada organització podrà proposar a l’altra, mitjançant una comissió, si escau, les activitats que consideri 
convenients i que estiguin previstes en l’objecte del present conveni de col·laboració. 
 
Tercera. Relació de recursos humans i materials 

 
Cada una de les institucions aportarà recursos humans i materials al contracte per tal que aquest pugui arribar 
a bon fi. 
[En una col·laboració, tot i que no hi ha contraprestacions econòmiques, cada entitat aporta o bé cessió de 
materials, o bé d’investigadors, o bé d’informació] 
 

Quarta. Establiment d’una comissió mixta 

 
Per facilitar el seguiment de la col·laboració, es constituirà una comissió mixta integrada per representants de 
la Universitat i de l’entitat. La tasca de la comissió mixta és proposar els temes científics i tecnològics d’interès 
comú. 
 
Cinquena. Equip humà 

 
Per part de la UAB, la persona responsable de la present col·laboració serà el professor o professora 
.......................................................... del Departament ..................................i/o Escola 
..................................................................................................... 
 
Per part de l’entitat, la persona responsable de la present col·laboració serà el senyor/senyora 
............................................................................... 

 
Sisena. Efectes econòmics 
 

Totes les col·laboracions que tinguin implicacions pressupostàries, requeriran la signatura d’un conveni 
específic, en el qual es determinaran aquestes qüestions. Els convenis específics seran estudiats per la Comissió 
mixta que posteriorment emetrà un informe. 

 
Setena. Durada 
 
El present contracte de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una vigència de 
................anys, prorrogables previ acord escrit de les parts. 
 
Vuitena. Litigis 

 
Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevulla diferència que sobre el present contracte pugui 
sorgir. En cas que no sigui possible una solució amigable, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur que pogués correspondre, sotmetre la controvèrsia a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de 
la ciutat de Barcelona. 
 
 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de col·laboració, a la ciutat i en la data 
esmentada, per triplicat i a un sol efecte. 
 
 
 
 

 
 
Sra. Ana Ripoll Aracil      Sr. .................................. 
Rectora        ....................................... 
Universitat Autònoma de Barcelona    ....................................... 
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f.2. Model de contracte d’assessorament o de prestació de serveis 
(Proposta elaborada per l’Àrea de Gestió de la Recerca) 

 

CONTRACTE D’ASSESSORAMENT ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I (nom de 

l’entitat que forma part del contracte ) 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ......... de ....................... de .... 

 

 
REUNITS 

 

 
D’una part, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant 
UAB), segons el Decret 2/2009, de 7 de gener, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
núm. 5295, de 13 de gener de 2009, com a representant de la UAB, amb seu social al Campus Universitari, 

s/n, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818002-H, en virtut de 
les competències que li atorga l’article 75 paràgraf m dels Estatuts. 
 
I, de l’altra, el Sr./Sra. .....................................[nom i cognoms] com a .............................. [càrrec que 
ostenta] de ....................................... [nom de la l’entitat], amb domicili a 
.......................................................[població, adreça postal], amb el NIF ......................... 
 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per aquest acte i 
 
 

MANIFESTEN 

 

 
I. Que l’entitat es dedica a la producció i comercialització ………………. 
 
II. Que a l’entitat li interessa poder disposar d’assessoraments externs determinats, per tal de tenir suport 

científic en el desenvolupament de les seves investigacions i innovacions. 
 
III. Que el Dept. de ………………. de la UAB està d’acord a dur a terme aquest assessorament a favor de l’entitat, 

per la qual cosa ambdues institucions han arribat a un acord, que formalitzen amb els següents 
 
 

PACTES 
 

 

Primer. Objectiu de l’assessorament 

L’entitat i la UAB concerten entre si l’assessorament que comprèn les línies d’actuació acordades per les parts i 
que bàsicament són: 
[descripció] 
 
Segon. Persona responsable científica 
L’assessorament el farà la UAB a través del Departament de ……………….. La persona responsable designada pel 

Departament és el professor/la professora ………………………. 
 

Tercer. Termini 

El present contracte tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a …………..  
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Quart. Pressupost i pagament 

Com a única compensació que l’entitat abonarà a la UAB, s’estableix la quantitat de ………… euros que inclou 
qualsevol concepte o despesa que la UAB dugui a terme per realitzar l’assessorament definit pel present 
contracte. 
 
La suma indicada anteriorment serà pagada per l’entitat a la UAB en [calendari de pagaments], prèvia 
presentació de la factura corresponent per part de la UAB. 

 
El pagament indicat s’incrementarà amb l’IVA corresponent. 
 
Per assumptes relacionats amb la gestió administrativa del present contracte, l’entitat haurà de dirigir-se a 

l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB, al telèfon 93 581 42 34 o a l’adreça de correu electrònic 

recerca.respon@uab.es. 
 

Per assumptes relacionats amb la gestió econòmica del present contracte, l’entitat haurà de dirigir-se a l’Àrea 
d’Economia i Finances de la UAB, al telèfon 93 581 11 45 o a l’adreça de correu electrònic 

ingressos.economia@uab.es. 
 

Cinquè. Confidencialitat 

La UAB es compromet a mantenir en secret estricte les informacions que en cada moment rebi de l’entitat. Així 
mateix, la UAB no podrà ni publicar ni divulgar els informes que pugui emetre com a conseqüència de 
l’assessorament si no rep el consentiment previ de l’entitat. 
 

Sisè. Publicitat dels resultats 

Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap condició, les informacions científiques o tècniques 
del desenvolupament del contracte. 
 

Atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, l’entitat pararà gran esment en el fet que els 
professors autors del treball puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o en la seva totalitat, per a la 
seva publicació en articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de caire científic, 

per la qual cosa la Universitat demanarà per escrit l’autorització i si, transcorreguts 15 dies de la tramesa de la 
carta, l’entitat no ha expressat la seva disconformitat, s’entendrà el silenci com a autorització. 
 
L’entitat autoritza la Universitat a donar informació pública de la signatura d’aquest contracte en la qual podrà 
incloure: títol, contingut, pressupost i termini de realització. 
 
Setè. Autoria i patents 

Tant en publicacions com en patents, es respectarà sempre la menció dels autors del treball, que, en cas de 
patents, es faran constar com a inventors. 
 
a) En cas que els resultats de la investigació siguin patentables, l’entitat tindrà preferència per dipositar les 
patents corresponents, com a inventors de les quals apareixeran aquells professors de la UAB que hagin 
participat en les investigacions. No obstant això, l’entitat haurà d’informar prèviament a la UAB de qualsevol 

decisió sobre aquesta qüestió. 
 
L’Entitat podrà explotar lliurement els resultats, patentables o no, que tinguin el seu origen en el projecte 
d’investigació a què es refereix aquest contracte. 
 

Vuitena. Litigis 

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevulla diferència que sobre el present contracte pugui 

sorgir. En cas que no sigui possible una solució amigable, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur que hi pogués correspondre, sotmetre la controvèrsia a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
de la ciutat de Barcelona. 
 
 

mailto:recerca.respon@uab.es
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I, com a mostra de conformitat i d’acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, per triplicat i a 
un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt. 
 
 
 
 
 

 
 
Sr. Ana Ripoll Aracil     Sr./Sra. .................................. 
Rectora       ....................................... 
Universitat Autònoma de Barcelona  ....................................... 
 



 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
173 de 189 

 
f.3. Model de contracte de llicència 
(Proposta elaborada per l’Àrea de Gestió de la Recerca) 

 
 
CONTRACTE DE LLICÈNCIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ...........  de ........................ de 20 
 
 
 

REUNITS 

 

 
D’una part, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant 
UAB), segons el Decret 2/2009, de 7 de gener, en nom i representació d’aquesta institució que té la seu social 
al Campus Universitari, s/n (08193 Barcelona), i número d’identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les 
competències que li atorga l’article 75, paràgraf m dels Estatuts. 
 

I, de l’altra, el/la Sr./Sra. [nom i cognoms] com a [càrrec que ostenta] de [nom de la institució] (en endavant 
LLICENCIATARI) amb domicili a [població, adreça postal], amb el NIF [...]. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i 
 

MANIFESTEN 
 

 
I. Que la UAB és titular de la patent d’invenció núm. [...] (en endavant patent) presentada en data [...] el títol 
de la qual és “[...]” i desenvolupada per l’equip del [...] i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
II. Que el LLICENCIATARI està interessat a obtenir llicència exclusiva d’ús dels drets d’explotació de la patent, 
així com a rebre els coneixements tecnològics complementaris necessaris per procedir a l’esmentada explotació. 

 
III. Que s’han observat tots els requisits legals i estatutaris per tal de poder atorgar el present negoci jurídic, 
els quals consten a l’expedient.  
 
IV. Que la UAB està interessada a concedir al LLICENCIATARI la llicència d’explotació de la patent i prestació 
dels know-how abans esmentats, per la qual cosa les parts compareixents formalitzen el present contracte que 
es regirà per les següents 

 
 

CLÀUSULES 
 
 
Primera. Objecte del contracte  
La UAB atorga al LLLICÈNCIATARI una llicència exclusiva, limitada en el temps i en l’àrea geogràfica que 

s’especifiquin en el present contracte, per a l’ús, la fabricació i l’explotació comercial de la patent. 
 
Segona. Àmbit territorial 
L’àrea geogràfica respecte de la qual es concedeix la present llicència és el territori de l’Estat espanyol. Aquest 
àmbit territorial podrà ser objecte d’ampliació si les parts arribessin a un acord exprés que es formalitzarà per 
escrit. 

 
Tercera. Durada del contracte 
El present contracte entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva durada serà el temps de 
vigència de la patent, incloent-hi qualsevol certificat suplementari de patent o altra extensió similar, i es 
considerarà a aquests efectes, de cada país inclòs el territori reivindicat i llicenciat, si escau, en el supòsit que la 
duració de la patent fos diferent en cadascun d’ells. 
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Quarta. Cessió de coneixements 
La UAB posarà a disposició del LLICENCIATARI els coneixements tècnics que posseeixi i siguin necessaris per a 
l’adequada explotació de la patent objecte de llicència pel present contracte. 
 
Els esmentats coneixements es facilitaran en l’idioma i en les unitats de mesura que faci servir habitualment la 
UAB. 

 
Cinquena. Confidencialitat  
El LLICENCIATARI s’obliga a adoptar, per als coneixements i la informació facilitats per la UAB en virtut del 
present contracte, les mateixes mesures de confidencialitat que pren per als seus propis coneixements secrets, 
i no els divulgarà ni utilitzarà en benefici de qualsevol altre persona física o jurídica durant la vigència d’aquest 
contracte i en els 10 anys següents a la finalització del contracte.  

  

Sisena. Drets de propietat industrial 
El LLICENCIATARI, en tot moment, reconeixerà els drets de propietat de la patent que assisteix a la UAB.  
 
En cas que el LLICENCIATARI tingués coneixement de qualsevol infracció que afecti els drets de la UAB sobre la 
patent, haurà de notificar-ho immediatament a la UAB, i prestar-li la col·laboració o ajuda necessària per a 
l’adequada defensa dels esmentats drets.  

 
El LLICENCIATARI haurà de notificar per escrit a la UAB, en el moment en què en tingui coneixement, 
l’existència de qualsevol litigi o reclamació, que pogués produir-se en relació amb l’explotació de l’objecte de la 
patent. 
 
Setena. Responsabilitats de l’explotació  
El LLICENCIATARI assumirà davant tercers tots els riscos derivats de la fabricació, explotació i comercialització 

del procés o del producte, i en conseqüència la UAB resultarà indemne de qualsevol responsabilitat o reclamació 
que pogués derivar-se del seu desenvolupament industrial.  
  

Vuitena. Formació 
La UAB i el LLICENCIATARI convenen que, dintre de l’àmbit d’activitat de la patent, podran establir-se acords 
en virtut dels quals es procedeix a la formació o el perfeccionament de tècnics del LLICENCIATARI per part de 

la UAB, i que en aquests convenis es fixaran l’abast i les condicions de la formació en qüestió.  
  
Novena. Manteniment i extensió de la patent 
Durant el període de vigència del present contracte seran per compte del LLICENCIATARI les despeses 
derivades del pagament de les anualitats per mantenir en vigor la patent en aquells països on s’hagi registrat i 
que estiguin inclosos en l’àrea territorial per la qual es concedeix la llicència objecte d’aquest contracte.  
  

En el cas possible que la patent objecte de llicència es trobi en el seu any de prioritat, per l’interès del 
LLICENCIATARI, s’acordarà el seu registre en algun altre país de destí diferent d’aquells on ja estigui registrada. 
El registre es farà a nom de la UAB, i el present contracte automàticament quedarà ampliat territorialment per 
a l’explotació de la patent en l’esmentat país. El LLICENCIATARI es farà càrrec les despeses corresponents de 
registre i manteniment.  
  
Desena. Condicions econòmiques  

El LLICENCIATARI abonarà a la UAB, com a contraprestació pels drets que li hagin estat concedits mitjançant el 
present contracte, els imports econòmics que es relacionen pels conceptes següents:  
  
Un cànon sobre la xifra de vendes netes anuals del LLICENCIATARI del producte d’acord amb la taula següent: 
  

1-100 milions de vendes netes anuals 2 per 100 

101-1000 milions de vendes netes anuals 1 per 100 
1001 milions de vendes netes anuals en endavant 0,5 per 100 

  
En qualsevol cas la quantia del cànon podrà ser redefinida en qualsevol moment per mutu acord i haurà de 
quedar fixada documentalment en un nou contracte. 
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Als efectes del present contracte el terme vendes netes significa “la quantitat efectivament facturada i rebuda 
pel LLICENCIATARI dels seus clients per les vendes del producte, després de deduir aquells descomptes 
comercials pertinents que s’hagin atorgat, així com, devolucions, descomptes i els impostos aplicables 
directament a la venda del producte, incloent-hi l’IVA”.  
  
El LLICENCIATARI queda obligat a facilitar a la UAB una relació semestral, per escrit, de les vendes netes del 
producte, segons el concepte descrit anteriorment, en el termini dels trenta (30) dies següents al final de cada 

semestre natural (30 de juny i 31 de desembre). En aquesta relació s’especificarà, a més del valor de les 
vendes facturades i cobrades dels clients del LLICENCIATARI durant el semestre, el valor de les factures 
pendents de cobrament, a l’inici i al final de l’esmentat semestre, tot allò referit al producte, equipament o 
producció fabricat pel procés. [En cas d’aplicació de cànons sobre producció, la relació semestral serà de les 
dades de producció].  
  

Onzena. Cessió, subrogació i subllicències  

Aquest contracte no podrà ser objecte de cessió o subrogació per part del LLICENCIATARI sense el previ 
consentiment de la UAB.  
 
Nogensmenys, el LLICENCIATARI podrà concedir subllicències de la patent a un màxim de dues persones 
jurídiques en cadascun dels països del territori objecte de la llicència, prèvia comunicació de l’esmentat propòsit 
a la UAB, la qual podrà formular oposició a la concessió de subllicència al candidat proposat, sempre que 

concorrin motius suficientment justificats.  
  
Dotzena. Incompliment  
L’incompliment per una de les parts, de qualsevulla de les obligacions assumides en el present contracte, 
facultarà a l’altra part per resoldre’l.  
  
Tretzena. Denúncia o modificació del contracte  

Les parts podran denunciar o modificar el present contracte, en qualsevol moment, per mutu acord i per escrit.  
  
Catorzena. Jurisdicció  

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevulla diferència que sobre el present contracte pugui 
sorgir. En cas que no sigui possible una solució amigable, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur que pogués correspondre, sotmetre la controvèrsia a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de 

la ciutat de Barcelona.   
  
Quinzena. Modificacions  
 
A efectes de qualsevol comunicació relativa al present contracte, el interlocutor per part de la UAB serà [...] i la 
seva adreça serà [...]. 
 

Per part del LLICENCIATARI el interlocutor serà [...] i la seva adreça serà [...].  
 
Setzena. Altres formalitats  
 
Aquest document es podrà elevar a escriptura pública a petició de qualsevulla de les parts contractants que 
n’assumirà el cost, o quan ho exigeix la legislació vigent.  
  

I com a prova de conformitat, signen el present contracte per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats més amunt.  
  
 
Per la UAB  
Sra. Ana Ripoll  

Rectora 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 
 

 Per [...] 
Sr./Sra. [...] 

[Càrrec] 
LLICENCIATARI 
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f.4. Model de contracte de regalies 
(Proposta elaborada per l’Àrea de Gestió de la Recerca) 

 
 

ACUERDO DE ROYALTIES ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Y              ………………………………. 

 
 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a [...] de [...] de [...]. 
 
 

REUNIDOS 
  

 
De una parte, la Sra. Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (en adelante 
UAB), según el Decreto 2/2009, de 7 de enero, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5295, de 13 de enero de 2009, como representante de ésta, con domicilio social en Bellaterra, Campus 
Universitario, s/n (08193 Barcelona), y número de identificación fiscal Q-0818002-H, en virtud de las 
competencias que le otorga el artículo 75, párrafo m de los Estatutos. 
 

Y, de otra, el Sr./Sra. [...], como [cargo] de la empresa [...] (en adelante LICENCIATARIO), con domicilio social 
en [población, domicilio postal], con CIF [...]. 
 
Se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para otorgar el presente negocio jurídico y 
 
 

MANIFIESTAN 

 
 

I. Que la UAB ostenta el conocimiento de una técnica consistente en [sucinta descripción del secreto 
industrial], denominado [...], (en adelante know-how). 

 
II. Que se han observado todos los requisitos legales y estatutarios para poder formalizar el presente negocio 

jurídico, los cuales constan en el expediente. 
 
III. Que el LICENCIATARIO tiene interés en utilizar dicho know-how motivo por el cual las partes 

comparecientes formalizan el presente contrato de licencia de know-how en base a los siguientes 
  
 

PACTOS 

 
 
Primero. Objeto del contrato 
 
Por el presente contrato la UAB otorga al LICENCIATARIO autorización para utilizar, aplicar [y desarrollar] de 

forma [exclusiva / no exclusiva] las técnicas y procedimientos que configuran el know-how en el territorio de 
[...].  

 
Segundo. Precio 
 
La contraprestación económica que el LICENCIATARIO se compromete a abonar a la UAB por la explotación 
comercial del know-how es la que a continuación se detalla:  
 

- Un [...] por 100 de las ventas netas de los productos o servicios que incorporen el know-how.  
 
A estos efectos se considerará ventas netas [“la cantidad económica efectivamente facturada y recibida 
por el LICENCIATARIO de sus clientes por vendas del producto o servicio, después de deducir aquellos 
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descuentos comerciales pertinentes que se hayan otorgado, así como, devoluciones, descuentos y los 
impuestos aplicables directamente a la venta del producto, incluyendo el IVA”].  

  
- Un 25 por 100 de todos los ingresos obtenidos por el LICENCIATARIO como resultado de la licencia 

objeto del presente contrato, excluyendo los ingresos por royalties. 
  
En caso de que el LICENCIATARIO otorgue en sublicencia el know-how, previa autorización de la UAB, aquél se 

compromete a respetar las obligaciones derivadas del presente contrato y a trasladarlas a sus sublicenciatarios, 
especialmente en lo que se refiere al pago por royalties del [...] por 100 sobre ventas netas a favor de la UAB. 
 
En caso de que la EMPRESA dejase de estar interesada en la comercialización del know-how, se compromete a 
pactar con la UAB la reversión del acuerdo de explotación pactado en el presente contrato. 
  

Tercero. Forma de pago 

 
Los pagos de las cantidades debidas según el presente contrato por parte del LICENCIATARIO se realizarán de 
forma anual. El LICENCIATARIO se compromete a enviar anualmente a la UAB un informe donde se detallarán 
las actividades económicas relacionadas con la explotación del know-how. 
 
El LICENCIATARIO se compromete a aceptar aquellas peticiones formuladas por la UAB para inspeccionar la 

gestión de la facturación del objeto del presente contrato por parte del LICENCIATARIO. 
  
Cuarto. Plazo 
 
El presente contrato entra en vigor en el momento de la formalización del mismo y tendrá una duración de [...] 
años.  
 

Finalizado el contrato, el LICENCIATARIO se obliga a no utilizar los conocimientos obtenidos a través de la 
ejecución del contrato de licencia de know-how en su propio y exclusivo beneficio ni de terceros.  
 

Quinto. Confidencialidad 
 
EL LICENCIATARIO se obliga a mantener en secreto y estricta reserva toda la información y conocimientos 

transmitidos en virtud del contrato. El incumplimiento de este pacto acarrea como consecuencia inmediata la 
resolución del contrato y el pago de la siguiente penalidad [...], más el daño ulterior. 
  
Sexto. Notificaciones 
 
Para asuntos relacionados con la gestión administrativa del presente contrato, el LICENCIATARIO deberá 
dirigirse al Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB, al teléfono 93 581 42 34 o la dirección de correo electrónico 

recerca.respon@uab.es. 
 
Para asuntos relacionados con la gestión económica del presente contrato, el LICENCIATARIO deberá dirigirse 
al Área de Economía y Finanzas de la UAB, al teléfono 93 581 11 45 o la dirección de correo electrónico 

ingressos.economia@uab.es. 
 
Para tratar cualquier cuestión relativa a este contrato, la UAB deberá dirigirse a [identificar persona y señas de 

contacto]. 
 
Séptimo. Litigios 
 
Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente contrato 

pueda surgir. En caso de no ser posible una solución amigable, ambas partes acuerdan, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder, someter la controversia a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Barcelona.  
 
 
 

mailto:recerca.respon@uab.es
mailto:u.comptab.ing@uab.es
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Y como muestra de conformidad y aceptación, ambas partes suscriben el presente documento, por triplicado y 
a un solo efecto, en el lugar y la fecha más arriba indicados. 
 
 
 
 
 

Por la UAB  
Sra. Ana Ripoll  
Rectora 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 

 Por [...] 
Sr./Sra. [...] 
[Càrrec] 
LLICENCIATARI 
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ANNEX III – INFORME DE PROPOSTA I DE JUSTIFICACIÓ  
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ANNEX IV. PROCEDIMENTS DE FORMALITZACIÓ ESPECÍFICA 
 
 

a) Conveni acadèmic de l’àmbit de la formació permanent  

 
A. Objecte: regulació de la col·laboració per al desenvolupament dels estudis de postgrau gestionats per 

l’Escola de Postgrau (diplomatures de postgrau i cursos d’especialització). Les propostes d’aquesta tipologia 
d’estudis seran aprovades pels òrgans competents de la UAB.  
 
Aquest procediment de formalització específica no serà aplicable per a l’autorització i signatura dels convenis 

referents als màsters propis en què s’haurà de seguir el procediment general regulat en aquesta normativa. 
 
B. Àmbit de gestió: Escola de Postgrau 

 
C. Especificitats en la tramitació de la proposta de conveni: 

 
1. Iniciativa: La iniciativa d’aquests convenis correspon a l’Escola de Postgrau, per tant, el promotor serà la 
mateixa Escola i no caldrà la presentació de l’informe de la proposta esmentat en l’article 14 de la present 
normativa. 

 
D. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 15 de la present normativa: 

 
1. Informe jurídic: la revisió jurídica de les propostes serà duta a terme per la unitat de convenis de l’Escola de 
Postgrau. 

 
2. Informe de l’àmbit econòmic: cada proposta de conveni ha de contenir un pressupost que serà analitzat per 

la Gestió Econòmica de l’Escola de Postgrau. 
 

3. Informe de l’Equip de Govern: com que es tracta de convenis la signatura dels quals està delegada en un 
dels òrgans unipersonals de govern de l’Escola de Postgrau, s’entén que amb la seva signatura quedarà garantit 
que el contingut de la proposta és adequat i justificat dins els criteris marcats per la UAB. 

 
4. Informe de l’àmbit de Gerència: com que es tracta de convenis referits a propostes d’estudis que ja han 

estat prèviament aprovades pels òrgans competents de la UAB, s’entén que la revisió i gestió seran dutes a 
terme per la Gestió Acadèmica de l’Escola de Postgrau, la qual garantirà que l’estructura acadèmica inclosa al 
conveni és la que ha estat aprovada. 
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b) Convenis de pràctiques d’estudiants o de desenvolupament de treballs de recerca d’estudis de 
grau i de màster universitari vinculats a l’expedient acadèmic de l’estudiant 

 

A. Objecte: regulació de les condicions per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants d’estudis de grau i 
de màsters universitaris vinculades als seus expedients acadèmics, així com per al desenvolupament de treballs 
de recerca. 
 
Aquests convenis se signen amb cadascuna de les entitats públiques o privades en les quals els estudiants 
desenvolupen les pràctiques o el treball de recerca de manera genèrica, i per a cada curs acadèmic es 
formalitzen annexos específics per a cada estudiant.  

 
B. Àmbit de gestió: l’àmbit de cada centre que determini el degào degana o director o directora de centre. 
 
C. Especificitats en la tramitació de la proposta de conveni: 

 
1. Iniciativa: la iniciativa d’aquestes convenis correspon al centre al qual s’imparteixen els estudis, per tant, el 
promotor serà el mateix centre i no caldrà la presentació de l’informe de la proposta esmentat en l’article 10 del 

present reglament. 
 
2. L’Àrea d’Afers Acadèmics i les gestions acadèmiques dels centres, d’acord amb les directrius de l’àrea 
esmentada, intervenen en la tramitació d’aquest tipus de convenis per revisar el compliment dels requisits 
establerts, així com per a la tramitació de la cobertura de l’assegurança escolar. 
 

3. S’habilita l’Àrea d’Afers Acadèmics per tal que pugui desenvolupar la concreció de les diferents fases de 
tramitació d’aquests convenis que hauran de complir tots els centres. 
 
D. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 11 del present reglament: 
 
1. Informe jurídic: de conformitat amb l’article 15.1, les propostes que s’ajustin als models que s’inclouen en 
l’annex II no requeriran cap informe jurídic. S’hauran de sotmetre a revisió jurídica aquelles propostes que no 

s’ajustin als models esmentats.  
 
2. Informe de l’àmbit econòmic: el convenis de pràctiques o de desenvolupament de treballs de recerca per 
part d’estudiants no han de comportar despeses econòmiques per a la UAB. Per tant, no requeriran cap informe 
econòmic. 
 
3. Informe de l’Equip de Govern: com que es tracta de convenis la signatura dels quals està delegada en els 

degans i directors de centre, s’entén que amb la seva signatura quedarà garantit que el contingut de la 
proposta és adequat i justificat d’acord amb els criteris marcats per la UAB. 
 
4. Informe de l’àmbit de Gerència: com que es tracta de convenis referits a pràctiques d’estudiants o 
desenvolupament de treballs de recerca amb efectes en els seus expedients acadèmics, els estudis oficials dels 
quals ja han estat prèviament aprovats pels òrgans competents, s’entén que la revisió i gestió seran dutes a 

terme en l’àmbit de cada centre que determini el degà o degana o director o directora de centre, el qual 
garantirà que l’estructura acadèmica recollida en el conveni, així com la resta de condicions del conveni i dels 
requisits que s’exigeixen als estudiants perquè puguin desenvolupar les pràctiques o el treball de recerca són 
adequats. Així mateix, la revisió efectuada des de l’Àrea d’Afers Acadèmics també garanteix el compliment dels 

requisits exigits. 
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c) Convenis de pràctiques d’estudiants d’altres estudis de postgrau vinculades a l’expedient 
acadèmic de l’estudiant o de desenvolupament de recerca de doctorat 

 

A. Objecte: regulació de les condicions per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants d’estudis de 
postgrau propis vinculades o no al seu expedient acadèmic, així com per al desenvolupament d’estades de 
recerca referides estrictament a la recollida de dades en l’àmbit d’estudis de doctorat que han de ser emprades 
a la tesi doctoral. 
 
B. Àmbit de gestió: Escola de Postgrau 
 

C. Especificitats en la tramitació de la proposta de conveni: 
 
1. Iniciativa: la iniciativa d’aquestes convenis correspon a l’Escola de Postgrau, per tant, el promotor serà la 
mateixa Escola i no caldrà la presentació de l’informe de la proposta esmentat en l’article 10 del present 

reglament. 
 
D. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 11 de la present normativa: 

 
1. Informe jurídic: de conformitat amb l’article 11.1 del present reglament, les propostes que s’ajustin als 
models que s’inclouen en l’annex II no requeriran cap informe jurídic. En els casos de les propostes que no 
s’ajustin als models esmentats, la revisió jurídica serà duta a terme per la unitat de convenis de l’Escola de 
Postgrau. 
 

2. Informe de l’àmbit econòmic: els convenis de pràctiques o de desenvolupament de treballs de recerca per 
part d’estudiants no han de comportar despeses econòmiques per a la UAB. Per tant, no requeriran cap informe 
econòmic.  
 
3. Informe de l’Equip de Govern: com que es tracta de convenis la signatura dels quals està delegada en un 
dels òrgans unipersonals de govern de l’Escola de Postgrau, s’entén que amb la seva signatura quedarà garantit 
que el contingut de la proposta és adequat i justificat dins els criteris marcats per la UAB. 

 
4. Informe de l’àmbit de Gerència: com que es tracta de convenis referits a pràctiques d’estudiants o 
desenvolupament de treballs de recerca amb efectes en els seus expedients acadèmics, i que els estudis ja han 
estat prèviament aprovats pels òrgans competents, s’entén que la revisió i gestió seran dutes a terme per la 
Gestió Acadèmica de l’Escola de Postgrau, la qual garantirà que l’estructura acadèmica inclosa al conveni és la 
que ha estat aprovada. 
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d) Convenis de pràctiques d’estudiants o de cooperació educativa no vinculades a l’expedient 
acadèmic 

 

A. Objecte: regulació de les condicions per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants d’estudis oficials 
regulades pel Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, 
sobre els programes de cooperació educativa. 
 
B. Àmbit de gestió: Treball Campus. 
 
C. Especificitats en la tramitació de la proposta de conveni: 

 
1. Les propostes de convenis de cooperació educativa, així com la tramitació de la seva signatura es 
desenvolupen a partir de l’aplicació NEXUS gestionada per Treball Campus. Per tant, s’accepten totes les 
especificitats que inclou l’aplicació esmentada. 

 
2. Els convenis de cooperació també venen signats per l’estudiant que ha de desenvolupar les pràctiques, la 
qual cosa serveix com a comunicació de les condicions específiques de les pràctiques. 

 
3. En tant que l’aplicació de gestió NEXUS està preparada per a la signatura electrònica i per a l’administració 
electrònica, s’habilita a Treball Campus per tal que adapti la tramitació de les propostes, la signatura i arxiu 
dels convenis a les necessites requerides. 
 
D. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 11 de la present normativa: 

 
1. Informe jurídic: els convenis de cooperació educativa es redacten seguint el model inclòs en l’annex II de la 
present normativa, per tant, no requeriran cap informe jurídic específic, d’acord amb l’article 11.2. 
 
2. Informe de l’àmbit econòmic: els convenis de cooperació educativa no han de comportar despeses 
econòmiques per a la UAB, per tant, no requereixen cap informe de l’àmbit econòmic. Tot i així, s’ha de tenir en 
compte que la gestió d’aquests convenis comporta una tarifa aprovada pel Consell Social, i que la Gestió 

Econòmica de Treball Campus s’encarrega de la facturació i cobrament d’aquestes tarifes. 
 
3. Informe de l’Equip de Govern: com que es tracta de convenis la signatura dels quals està delegada en el 
vicerector o la vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica, s’entén que amb la seva signatura 
quedarà garantit que el contingut de la proposta és adequat i justificat d’acord amb els criteris marcats per la 
UAB. 
 

4. Informe de l’àmbit de Gerència: com que la revisió i gestió dels convenis de cooperació educativa seran 
dutes a terme a Treball Campus, s’entén que estarà garantit que el contingut del conveni i la seva tramitació 
són adequats. 



 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
187 de 189 

e) Convenis de pràctiques d’estudiants d’altres estudis de postgrau no vinculades a l’expedient 
acadèmic de l’estudiant  

 

A. Objecte: regulació de les condicions per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants d’estudis de 
postgrau propis no vinculades al seu expedient acadèmic. 
 
B. Àmbit de gestió: Escola de Postgrau. 
 
C. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 11 del present reglament: 
 

1. Informe jurídic: de conformitat amb l’article 11.1 del present reglament, les propostes que s’ajustin als 
models que s’inclouen en l’annex II no requeriran cap informe jurídic. En els casos de les propostes que no 
s’ajustin als models esmentats, la revisió jurídica serà duta a terme per la persona responsable de la unitat de 
convenis de l’Escola de Postgrau. 

 
2. Informe de l’àmbit econòmic: els convenis de pràctiques no han de comportar despeses econòmiques per a 
la UAB. Per tant, no requeriran cap informe econòmic.  

 
3. Informe de l’Equip de Govern: com que es tracta de convenis la signatura dels quals està delegada en un 
dels òrgans unipersonals de govern de l’Escola de Postgrau, s’entén que amb la seva signatura quedarà garantit 
que el contingut de la proposta és adequat i justificat d’acord amb els criteris marcats per la UAB. 
 
4. Informe de l’àmbit de gerència: com que la revisió i gestió dels convenis per al desenvolupament de 

pràctiques d’estudiants d’estudis de postgrau propis no vinculades al seu expedient acadèmic seran dutes a 
terme a la unitat de convenis de l’Escola de Postgrau, s’entén que estarà garantit que el contingut del conveni i 
la seva tramitació són adequats. 
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f) Convenis de mobilitat d’estudiants, del personal acadèmic i de personal d’administració i serveis 

 
A. Objecte: regulació de la mobilitat dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d’administració i 

serveis. 
 
B. Àmbit de gestió: Àrea de Relacions Internacionals. 
 
C. Especificitats en la tramitació de la proposta de conveni: 
 
1. Iniciativa: la iniciativa d’aquestes convenis correspon al centre al qual s’imparteixen els estudis, per tant, el 

promotor serà el mateix centre i no caldrà la presentació de l’informe de la proposta esmentat en l’article 10 de 
la present normativa. 
 
2. L’Àrea de Relacions Internacionals intervé en la tramitació d’aquest tipus de convenis per revisar el 

compliment dels requisits establerts. 
 
3. S’habilita l’Àrea de Relacions Internacionals perquè pugui desenvolupar la concreció de les diferents fases de 

tramitació d’aquests convenis que hauran de complir tots els centres. 
 
D. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 11 de la present normativa: 
 
1. Informe jurídic: de conformitat amb l’article 11.1 de la present normativa, les propostes que s’ajustin als 
models que s’inclouen en l’annex II no requeriran cap informe jurídic. S’hauran de sotmetre a revisió jurídica 

aquelles propostes que no s’ajustin als models esmentats. 
 
2. Informe de l’àmbit econòmic: els convenis de mobilitat no han de comportar despeses econòmiques per a la 
UAB. Per tant, no requeriran cap informe econòmic. 
 
3. Informe de l’Equip de Govern: com que es tracta de convenis la signatura dels quals està delegada en la 
vicerectora de Relacions Internacionals o en la cap de l’Àrea de Relacions Internacionals segons la tipologia de 

convenis de mobilitat, s’entén que amb la seva signatura quedarà garantit que el contingut de la proposta és 
adequat i justificat dins els criteris marcats per la UAB. 
 
4. Informe de l’àmbit de Gerència: com que la revisió i gestió d’aquests contractes seran dutes a terme des de 
l’Àrea de Relacions Internacionals, s’entén que estarà garantit que el contingut del conveni i la seva tramitació 
són adequats. 
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g) Contractes gestionats per l’Àrea de Gestió de la Recerca 

 
A. Objecte: d’acord amb la tipologia de convenis recollida en l’article 6 i l’annex I del present reglament, les 

especificitats recollides en aquest apartat seran aplicables als convenis següents: contracte de recerca i/o 
desenvolupament col·laboratiu, contractes de recerca i/o desenvolupament contractat, contractes de 
col·laboració, contractes d’assessorament o de prestació de serveis, contractes de transferència divulgativa, 
contractes de llicència i contractes de regalies. 
 
B. Àmbit de gestió: Àrea de Gestió de la Recerca. 
 

C. Especificitats en la tramitació de la proposta de conveni: 
 
1. Iniciativa: es considera que, tenint en compte l’especificitat de les matèries incloses en aquestes tipologies 
de contractes, tota la informació que s’exigeix en l’informe recollit en l’article 10 del present reglament ja està 

recollida en la proposta de contracte i, per tant, no s’exigirà la presentació d’aquest informe. 
 
2. La proposta de contracte haurà d’anar acompanyada d’un pressupost del projecte. Aquest pressupost haurà 

de consignar l’import dels conceptes següents, si escau: 
 

- Retribucions del personal de la UAB 
- Retribucions del personal contractat per al desenvolupament del projecte 
- Know-how per als contractes de recerca i/o desenvolupament contractat i per als contractes de recerca 

i/o desenvolupament col·laboratiu dels àmbits socials i humanístic, i regalies per al contractes de 

recerca i/o desenvolupament col·laboratiu per a la resta d’àmbits 
- Equipaments 
- Material fungible 
- Viatges i desplaçaments 
- Altres despeses 
- Compensació per les despeses generals 
- IVA 

 
D. Especificitats en l’emissió dels informes preceptius exigits en l’article 11 del present reglament: 
 
1. Informe jurídic: de conformitat amb l’article 11.1 de la present normativa, les propostes que s’ajustin als 
models que s’inclouen en l’annex II no requeriran cap informe jurídic. En els casos de les propostes que no 
s’ajustin als models esmentats, la revisió jurídica serà duta a terme per la persona responsable dels convenis 
de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 

 
2. Informe de l’àmbit econòmic: la revisió i l’acceptació del pressupost que s’adjunten a la proposta de 
contracte seran dutes a terme per la persona responsable dels convenis de l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
3. Informe de l’Equip de Govern: quant als contractes la signatura dels quals estigui delegada en el vicerector o 
la vicerectora competent en matèria d’investigació, s’entén que estarà garantit que el contingut de la proposta 

corresponent és adequat i justificat d’acord els criteris marcats per la UAB. Quant als contractes que no tinguin 
la signatura delegada i que, per tant, hagin d’estar signats pel rector o la rectora, es requerirà l’informe del 
vicerector o la vicerectora competent en matèria d’investigació. 
 

4. Informe de l’àmbit de gerència: com que la revisió i gestió d’aquests contractes seran dutes a terme a l’Àrea 
de Gestió de la Recerca, s’entén que estarà garantit que el contingut del conveni i la seva tramitació són 
adequats. 

 
E. Normativa específica: les altres qüestions relatives al desenvolupament i altres aspectes relacionats amb els 
contractes regulats en aquest apartat estaran incloses al Text refós de la UAB en matèria d’investigació. 
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