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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE 

TREBALLS FI D’ESTUDIS INNOVADORS, ANY 2023 
 
 
 

Objecte 
 

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) vol incentivar la realització 

de Treballs Fi d’Estudis (TFE), tant de Grau com de Màster, que incorporin 

criteris de sostenibilitat en el seu desenvolupament i incloguin una 

component d'innovació amb especial interès industrial i/o social. 

 
L’FNB concedirà un import en concepte d'ajudes econòmiques a 

l’estudiantat que desenvolupi el TFE. Aquestes ajudes hauran de ser 

destinades íntegrament a cobrir costos directes de desenvolupament 

dels TFE seleccionats. 

 

 
 

Bases 
 

1. Podran presentar-se a la present convocatòria totes aquelles 

propostes de TFE que hagin realitzat la reserva i/o preinscripció i 

estiguin avalats pel tutor o tutora del treball. 

 

2. La documentació requerida per optar a l'ajuda es detalla al següent 

apartat i s’haurà de presentar per mitjà d’aquesta instància. 

 

3. La convocatòria estarà oberta fins a les 12:00 hores del 28 

d’abril de 2023.  Aquest termini és improrrogable. 

 

4. No s'admetran sol·licituds una vegada transcorreguda la data indicada 

al punt anterior.  Tampoc s’acceptaran les sol·licituds que no incloguin 

el vistiplau del tutor o tutora del treball. 

 

 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics
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5. La Direcció de l’FNB nomenarà un jurat, integrat per professorat 

de l’FNB, que valorarà les propostes presentades a aquesta 

convocatòria segons els següents criteris: 

• Originalitat, innovació i novetat 

• Utilitat i interès industrial i/o social 

• Criteris de desenvolupament sostenible 

• Criteris de qualitat tècnica i de viabilitat 

 

6. La convocatòria està dotada amb un import màxim de 2.000€. El 

jurat decidirà l'adjudicació de la quantia específica de l'ajuda per a 

cada TFE valorat satisfactòriament, en funció de la valoració de la 

proposta i del pressupost per a la seva realització. 

 

7. El jurat pot deixar sense adjudicar part o el total de l'import assignat 

a aquesta convocatòria, si les propostes presentades no disposen de 

la suficient qualitat o no cobreixen satisfactòriament l'objecte o 

condicions de la convocatòria. 

 

8. La resolució del jurat es publicarà en la web de l’ FNB abans del 

26 de maig de 2023, i es notificarà a l'estudiant i al tutor o tutora 

del TFE per correu electrònic.  

 

9. Contra aquesta resolució les persones interessades podran fer-hi 

al·legacions a través de la seu electrònica mitjançant una instància 

adreçada al Degà de l’FNB en el termini màxim de 10 dies hàbils, 

comptats a partir de l’endemà de la seva notificació; passat aquest 

termini, si no hi ha cap al·legació, la resolució esdevindrà definitiva.   

 

10. La concessió de l'ajut serà compatible amb qualsevol altra beca o 

ajuda a l'estudi, sempre que no ho siguin específicament per a la 

realització del TFE. 

 

11. L’equipament científic, dispositius, maquetes, etc. que resultin de la 

realització dels TFE beneficiaris de l’ajut, restaran propietat de la 

Facultat de Nàutica amb constància expressa de que la propietat 

intel·lectual serà sempre de l’estudiant.   
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Documentació requerida 
 

L’estudiant que desitgi optar a la present convocatòria haurà de presentar 

la següent documentació: 

 

1. Informe resumit explicatiu del TFE en format PDF amb una extensió 

màxima de 5 pàgines. Ha d'incloure els següents punts: 

 Títol del projecte 

 Nom de l'estudiant, nom del tutor o tutora, i titulació 

 Descripció del TFE i els seus objectius, justificant la seva 

importància, la de la seva aplicació i destacant els aspectes 

innovadors i de sostenibilitat.  

 Pla de treball (per exemple, diagrama de Gantt) i data estimada 
de defensa 

 Justificació de la despesa per a la qual es demana l’ajut 

 Vistiplau del tutor o tutora, i signatura de l’estudiant 

 

2. Pressupost amb IVA inclòs del que es vol comprar.  

 

3. Opcional:  Es pot incloure un fitxer amb material addicional (gràfics, 

plànols, vídeos, etc.), si es considera que pot servir per entendre millor 

la proposta. 

 

 

Obligacions dels beneficiaris 
 

1. Les despeses objecte de l'ajut hauran de ser executades durant 

l'exercici 2023 i els justificants de pagament a nom de l’estudiant 

presentats a la Unitat de Gestió Econòmica de l’FNB abans del 29 

de setembre de 2023. 

2. L’incompliment total o parcial de les obligacions anteriors comportarà        

la revocació de l'ajut concedit. 
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Informació i consultes sobre la convocatòria 
 

Es poden adreçar consultes sobre aquesta convocatòria per correu 

electrònic a: gestio.economica@fnb.upc.edu 

 
 

 

Propietat intel·lectual i industrial 
 

Els drets corresponents a la propietat intel·lectual i industrial creada 

com a resultat de la realització del TFE presentat a la convocatòria 

correspon a l’autor o autora del mateix. No obstant això, en el cas 

dels TFE beneficiaris de l’ajut, l’FNB queda autoritzada per a la divulgació 

dels mateixos de forma lliure sempre que se citi la font del mateix. 

 

 
Acceptació de les bases 
 

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de 

les presents bases. L’ FNB es reserva el dret de modificar les condicions 

de la present convocatòria en qualsevol moment, i fins i tot podria 

sol·licitar la seva anul·lació abans de la data de finalització de la mateixa, 

sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es 

compromet a comunicar a través de la seva pàgina web les bases 

modificades, o si escau, l'anul·lació de la convocatòria en el seu conjunt, 

de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació. 

 

mailto:gestio.economica@fnb.upc.edu

