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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE TFG I TFM 
INNOVADORS, ANY 2017 
 
 

Objecte 

 

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

de Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) que, a més 

d'incorporar criteris mediambientals en el seu desenvolupament, 

incloguin una component d'innovació amb especial interès industrial i/o 

social. 

 

L’FNB concedirà un import en concepte d'ajuts econòmics als estudiants 

o estudiantes que desenvolupin els TFG/TFM i als professors o 

professores directors o directores dels mateixos. Aquestes ajudes 

econòmiques hauran de ser destinades íntegrament a cobrir costos 

directes de desenvolupament del TFG o TFM seleccionat.  

 

 

Bases 

 

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

propostes de treballs que hagin realitzat la preinscripció. 

 

2. La convocatòria estarà oberta fins a les 13:00 hores del 8 de 

setembre  de 2017. Aquest termini és improrrogable i no s'admetran 

sol·licituds una vegada transcorreguda la data indicada. 

 

3. La documentació requerida per optar a l'ajuda, haurà de presentar-

se al registre de l’ FNB (Servei d’Atenció a l’Usuari) en un sobre 

tancat, adreçada al degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona i 

indicant a l’exterior “Convocatòria 2017 d'Ajuts per TFG i TFM”. 

 

4. La Direcció de l’FNB nomenarà un jurat, integrat per professors o 

professores de l’FNB, que seleccionarà entre els projectes presentats a 

aquesta convocatòria als millor valorats conforme als següents criteris: 
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• Originalitat, innovació i novetat de la proposta 

• Utilitat i interès industrial i/o social del TFG o TFM 

• Criteris de qualitat tècnica i de viabilitat de la proposta 

• Criteris de sostenibilitat i ambientalització en la proposta 

• Capacitat de la proposta per transmetre amb rigor, extensió i 

claredat els continguts del projecte. 

 

5. La convocatòria està dotada amb un import màxim de 2.000€, restant 

a criteri del jurat de la convocatòria l'adjudicació de la quantia 

específica de l'ajuda per cada TFG o TFM seleccionat, que serà en 

funció de la vàlua dels mateixos i del pressupost per a la seva 

realització. 

 

6. La decisió del jurat serà inapel·lable, podent deixar sense adjudicar 

part o el total de l'import assignat a aquesta convocatòria, si els TFG o 

TFM presentats no disposen de la suficient qualitat o no cobrissin 

satisfactòriament l'objecte o condicions de la convocatòria. 

 

7. La resolució del jurat es publicarà en la web de l’ FNB abans del 6 

d’octubre de 2017, i es notificarà a l'estudiant o estudianta i al 

director o directora del TFG o TFM per correu electrònic. 

 

8. 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 TFG i TFM. 
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Documentació requerida 
 

Els participants que desitgin optar a la present convocatòria hauran de 
presentar la següent documentació: 

 
1. Memòria explicativa del TFG o TFM amb una extensió màxima de 5 

pàgines, en format A4, a una cara, escrita amb lletra arial d'11 

punts i un espai entre línies de 1.15 punts. Ha d'incloure els 

següents apartats: 

 

 Títol del projecte 

 Dades de l'estudiant o estudianta i titulació 

 Objectiu general i objectius específics 

 Descripció de la situació que es desitja resoldre 

 Descripció del projecte, ressaltant els aspectes innovadors de 

la proposta 

 Justificació de la importància del projecte i de la seva aplicació 

 Pressupost per a la realització del TFG/TFM i justificació del 

mateix 

 Conclusions 

 

2. Es permet el lliurament de material addicional (gràfics, plànols, 

vídeos demostratius, etc.) per a la millor comprensió del TFG o TFM. 

En aquest cas el material addicional es lliurarà en format digital en 

suport CD/DVD. En cas de lliurar aquest material addicional, 

s'inclourà una descripció del contingut del CD/DVD en la memòria 

explicativa del TFG o TFM.  

 
Obligacions dels beneficiaris 

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

l'exercici 2017 i els justificants de pagament presentats al Servei de 

Gestió Econòmica de l’FNB abans del 9 de desembre de 2017. 

2. El resultat del TFG/TFM haurà de ser presentat per l'autor o autora en 

un acte públic divulgatiu a l’ FNB. 

3. La tramitació de l’ajut concedit restarà condicionat a la realització de la 

defensa i lectura del TFG/TFM. 
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L’incompliment total o parcial de les obligacions anteriors comportarà la 

revocació de l'ajut concedit. 

 
Informació i consultes sobre la convocatòria 

 

Es poden adreçar consultes sobre aquesta convocatòria per correu 

electrònic a: cap.serveis@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 TFG/TFM presentat a la convocatòria 

del premi que es promou correspondrà al/s autor/s del mateix. No 

obstant això, en el cas dels TFG/TFM guanyadors, l’FNB queda 

autoritzada per a la divulgació d'aquest TFG/TFM 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. 


