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Diploma de postgrau

Compliance
El postgrau de Compliance té un enfocament multidisciplinari que combina continguts, coneixements, capacitats i habilitats dirigits a
la creació, la implementació, el seguiment i el desenvolupament de programes de compliment normatiu.
El programa es desenvolupa des d’un doble vessant de coneixements i d’habilitats.
Un primer vessant es dirigeix a oferir els coneixements jurídics i tècnics necessaris per a la implementació, el seguiment i el
desenvolupament d’un bon programa de compliment que tingui en compte tant la diversitat del món empresarial com la seva
dimensió internacional, imprescindible en un món globalitzat.
Un segon vessant es dirigeix a l’adquisició de les capacitats i habilitats imprescindibles per al desenvolupament de la funció del
professional que intervé en l’àmbit d’un programa de compliment normatiu, ja siguin relacionals, de lideratge o de gestió emocional.
Tots aquests coneixements i capacitats es tractaran també en relació amb la dimensió ètica i de respecte a la legalitat de la
governança i gestió de l’empresa, en la qual s’emmarca el bon funcionament de tot programa de compliment normatiu.

Objectius i competències

A qui va dirigit

Els objectius del postgrau són els següents:

•

•
•
•
•
•
•
•

Identificar els orígens i la utilitat dels programes de
compliment normatiu.
Comprendre la importància de l’ètica i el respecte a
la legalitat com a base del programa de compliment
normatiu i de la governança i gestió de l’empresa.
Conèixer el marc normatiu general que regula la
responsabilitat jurídica de l’empresa i els programes de
compliment normatiu.
Aprofundir en el marc normatiu que configura la
responsabilitat del compliment normatiu oficial i les
figures afins.
Conèixer i comprendre els mecanismes de seguiment
i desenvolupament dels programes de compliment
normatiu.
Adquirir les habilitats que permeten la tasca correcta de
l’oficial compliment normatiu i de les persones implicades
en el seu disseny, desenvolupament i seguiment.
Conèixer els principals sectors de risc i els delictes que
l’empresa ha d’evitar, i com fer-ho.

•

•
•

Llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció
d’Empreses, Ciències Polítiques, Informàtica, Relacions
Laborals, Auditoria i Criminologia.
Empresaris i quadres directius i, en general, tots els
graus que puguin desenvolupar-se en el si de l’empresa,
que intervinguin en la creació i el desenvolupament del
programa de compliment normatiu i, en general, de la
governança de l’empresa.
Perits que vulguin dur a terme les consultories
necessàries per a la creació i el seguiment de programes
de compliment normatiu.
Professionals no graduats o llicenciats que puguin ser
triats com a oficials de compliment normatiu a la seva
empresa.

Sortides professionals
•
•
•

Oficial de compliment normatiu.
Directiu d’empresa especialista en compliment normatiu.
Consultor en compliment normatiu: advocats,
economistes i qualsevol àrea d’experts i perits com
informàtics, criminòlegs, arquitectes, enginyers,
farmacèutics, etc.

Diploma de postgrau

Requisits d’accés
Per fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació
oficial universitària.

Direcció acadèmica
Dra. María José Pifarré
Professora de Dret penal dels Estudis de Dret i Ciències
Polítiques.

Titulació
Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial
reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de
màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària
oficial reconeguda rebran un diploma d’extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat
d’especialització) rebran, independentment dels estudis
previs, un certificat d’especialització.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Diploma de Postgrau: Compliance

30

Especialització 1: Fonaments del Compliance
Introducció al compliment normatiu
i a l’ètica empresarial
Responsabilitat penal de les empreses
i models preventius
Regulació jurídica de l’oficial compliment
normatiu

12
4
4
4

Especialització 2: Aplicació i Desenvolupament del 14
Compliance Program
Funció pràctica i responsabilitats de
4
l’oficial de compliment normatiu
Desenvolupament i seguiment del programa
4
de compliment normatiu
La prevenció del delicte a l’empresa
6
Treball final de postgrau

4

Es pot cursar el postgrau complet (30 ECTS) o bé una de 			
les dues especialitzacions (12 o 14 ECTS).

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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