
 

 

 

 

 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL MARESME 

Normativa reguladora del Treball de Final de Grau (TFG) 

(modificada i aprovada per la Junta de direcció de l’EUM el 27 de gener de 2013) 

  
1. Objecte i àmbit d’aplicació 

L’objecte d’aquesta normativa és regular el Treball Final de Grau (TFG) que els estudiants 
realitzen en els ensenyaments de Grau de l’Escola Universitària del Maresme (EUM). Aquesta 
normativa complementa la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau aprovada pel 
Consell de Govern de la UPF el 9 de juliol del 2008 i la Normativa reguladora del Treball Final 
de Grau aprovada pel Consell de Govern de la UPF el 2 de març del 2011, modificat per Acord 
del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011. 

Així mateix, aquesta normativa complementa les directrius establertes en les memòries de 
verificació dels títols oficials dels diferents Graus impartits a l’Escola Universitària del 
Maresme, quant al funcionament del TFG. L’objectiu de la normativa és crear un marc 
homogeni per al funcionament dels TFG en totes les titulacions impartides al centre.   

2. Naturalesa 

2.1. El TFG comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una 
memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les 
capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament. En particular, el TFG pot 
ser un treball de recerca científica o un projecte de creació d’una empresa o projecte empresarial 
innovador. El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb 
la defensa i l’aprovació del treball. 

2.2. El TFG pot ser individual o col·lectiu (màxim 2 estudiants), segons que acordi la direcció 
del centre a proposta del coordinador o coordinadora del Grau respectiu atenent la naturalesa del 
projecte a realitzar. 

2.3. La matrícula del TFG es realitza al començament de curs conjuntament amb la resta 
d’assignatures que l’estudiant hagi de matricular. El TFG es desenvoluparà al llarg de tot el curs 
o dels dos primers trimestres. Per poder presentar la memòria final al final del segon trimestre 
s’haurà de lliurar una sol·licitud d’avançament de lliurament i defensa del TFG degudament  
signat per l’estudiant i el tutor/a, la qual haurà d’estar autoritzada pel coordinador/a del TFG. 
 
Si un estudiant suspèn el TFG haurà de tornar a fer la matrícula en un altre curs. Si la matrícula 
es fa el curs vinent consecutiu només es pagarà un 30% de la matrícula més el recàrrec 
corresponent sobre aquest 30% (aquesta excepció no s’aplicarà si no és el curs posterior al que 
s’ha matriculat per primera vegada).  
 
2.4. Quan l’estudiant ha suspès el TFG i el torna a matricular pot optar per seguir amb el mateix 
projecte o realitzar un nou projecte. En el cas que l’estudiant decideixi seguir amb el mateix 



 

 

 

 

projecte, podrà tornar a presentar la memòria final refeta i fer l’avaluació davant del tribunal al 
final del primer trimestre del curs corresponent. En aquest cas, la nota final del TFG serà la 
mitjana ponderada de la memòria final (50% de la nota) i de la presentació davant del tribunal 
(50% de la nota). Si decideix optar per un nou projecte haurà de seguir la via ordinària descrita 
al principi de l’apartat anterior.  
 
2.5. Els estudiants del Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, del Grau de 
Màrqueting i comunitats digitals i del Grau de Logística i Negocis marítims hauran de cursar, 
prèvia o simultàniament a la realització del TFG, l’assignatura obligatòria Elaboració de 
Projectes. La nota d’aquesta assignatura computarà un 10% de la nota final del TFG. 
 
2.6. Els estudiants del Grau de Turisme i Gestió del Lleure hauran de seguir, prèvia o 
simultàniament a la realització del TFG, el seminari obligatori Elaboració de Projectes. La nota 
obtinguda en aquest seminari computarà un 10% de la nota final del TFG. 
 
2.7. Els estudiants de les dobles titulacions de l’EUM hauran de realitzar dos TFG. No obstant 
això, l’estudiant pot optar per fer un únic TFG sempre que els continguts i les parts a avaluar 
estiguin perfectament diferenciades. En aquests casos, s’assignaran igualment dos tutors a 
l’estudiant, tal com correspondria si fes dos TFG separats. Correspondrà als coordinadors de 
TFG de cada titulació determinar quins temes poden ser objecte d’un únic TFG i, aquests casos, 
adaptaran la normativa de presentació.  
 
 
3. Contingut dels TFG 
 
3.1. El TFG pot ser un treball de base científica o un projecte de creació d’una empresa o negoci 
de caràcter innovador. Segons s’opti per una o altra opció, la memòria final del TFG haurà de 
tenir els següents continguts: 
 
 1. Resum (en català, castellà i anglès) 
 2. De 5 a 10 paraules clau 
 3. Sumari 
 4. Introducció 

5. Cos del treball (especificat en tants apartats i subapartats com siguin necessaris per a 
una millor comprensió lectora) 

 6. Conclusions 
 7. Relació de recursos bibliogràfics, documentals i audiovisuals emprats 
 
3.2. Cada any s’informarà a l’estudiant de les “Normes de presentació de la Memòria de TFG”. 
Aquestes Normes es faran públiques a principi de curs per tal que estiguin a l’abast i siguin 
fàcilment consultables per part dels estudiants.  
 

4. Procés d’assignació de TFG als estudiants 

Cada estudi de Grau de l’EUM tindrà una Comissió de Treballs Final de Grau constituïda 
pel/per la coordinador/a de TFG i un professor/a de l’àrea designats per la direcció del centre. 
El/la coordinador/a de TFG de l’àrea és responsable de la Comissió corresponent. 
 
4.1. Garantia d’assignació de TFG 
 



 

 

 

 

La Comissió de TFG de cada estudi serà la responsable de la publicació i adjudicació dels TFG, 
i la que haurà de garantir l’adjudicació d’un treball a tot aquell estudiant que, estant en 
condicions de realitzar-lo, ho sol·liciti. 

4.2. Propostes de TFG 

L’EUM proporcionarà anualment als estudiants una relació de temes que poden ser objecte d’un 
TFG i informarà del professorat que pot ser-ne tutor. Així mateix els estudiants podran presentar 
les seves pròpies propostes. 

Tots els estudiants hauran de presentar en els terminis establerts una “fitxa de sol·licitud del 
TFG” on indicaran el projecte que volen desenvolupar.  

Si el projecte forma part del programa Innoemprèn universitari o s’ha treballat dintre de 
l’assignatura optativa de “Projectes empresarials”, caldrà document acreditatiu del responsable 
d’emprenedoria.  

Si el projecte es fa amb col·laboració amb una empresa, s’adjuntarà un “Conveni de 
col·laboració universitat-empresa per a la realització d’un treball final de grau” que haurà 
d’estar signat per triplicat per un responsable de l’empresa, per l’estudiant i per la direcció del 
centre.   

4.3. Resolució de les sol·licituds de TFG 

Un cop valorades les propostes, la Comissió de TFG decidirà si la proposta de Treball Final de 
Grau és acceptada o desestimada. Es tindran en compte els següents criteris:  

 Adequació a la titulació cursada per l’estudiant. 
 Adequació al volum de treball que correspon a un Treball Final de Grau. 
 Aspectes legals: confidencialitat/drets explotació. 
 Disponibilitat de professor ponent per la proposta. 

En cas de ser acceptada la proposta, el projecte s’adjudicarà a l’estudiant i se li assignarà un/a 
professor/a tutor, que no ha de coincidir necessàriament amb l’indicat a la proposta. En el cas 
que hi hagi més d’un estudiant interessat en un mateix tema i tutor, l’assignació es farà tenint en 
compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudiants interessats.  

En cas de ser desestimada la proposta, l’estudiant haurà de presentar una nova fitxa de 
sol·licitud del TFG que es tornarà a valorar amb el mateix procediment.  
 
Una vegada tancat el procés d’assignació es publicarà el llistat d’estudiants, amb el projecte 
assignat, professor/a ponent i especialització (si s’escau) del Treball Final de Grau. Les 
decisions de les Comissions de Treballs Final de Grau seran inapel·lables. 

L’assignació de tema i de tutor o tutora té una vigència màxima de dos cursos acadèmics. El 
coordinador o coordinadora de TFG de la titulació respectiva pot modificar-la en funció de 
raons acadèmiques justificades i pot procedir a una nova assignació de tutor o tutora del TFG. 



 

 

 

 

En cas que una vegada assignat un tema, l’estudiant decideixi canviar-lo, ho podrà fer, com a 
màxim el dia 31 de gener.  

5. El coordinador o coordinadora  

5.1. Per a cada titulació, la direcció de l’EUM designarà entre el professorat un coordinador o 
coordinadora de TFG.  

5.2. Correspon al coordinador o coordinadora de TFG: 

a) Confeccionar una relació de temes que poden ser objecte de TFG. Per a aquesta relació, 
podrà tenir present: 

- Les propostes que li facin arribar els professors i professores de l’EUM  
- Les propostes que li  puguin fer arribar els mateixos estudiants 
- Les propostes que puguin arribar d’empreses o institucions externes i que 

pel seu interès i nivell acadèmic puguin tenir les característiques d’un TFG 
- Les propostes d’estudiants que hagin participat en el programa Innoempren 

Universitari del TCM.  
 

b) Confeccionar, d’acord amb la direcció de l’EUM, la relació de professorat que pot 
tutoritzar els TFG d’acord amb la seva temàtica. 

 
c) Impartir sessions formatives als tutors o tutores on es definiran els criteris de l’avaluació 

continuada i les pautes exigides als TFG.  
 
d) Organitzar els Tribunals de Seguiment: constitució, calendari, horari i lloc de realització. 

 
e) Elevar a la direcció de l’EUM la proposta de persones externes per formar part dels 

Tribunals d’avaluació final. 
 
f) Organitzar els Tribunals d’avaluació final: constitució, calendari, horari i lloc de 

realització. 
 
g) Calcular la nota final de cada estudiant segons els criteris d’avaluació fixats en la present 

normativa i complimentar l’acta final d’avaluació. 
 
h) Comunicar als estudiants la qualificació final obtinguda i, si escau, atendre les 

reclamacions i les sol·licituds de revisió. 
 

6. El tutor o tutora  

6.1. La figura de tutor o tutora del TFG recau en un professor de l’EUM. En cas de que no 
compleixi aquesta condició, s’ha de designar un tutor intern que sí la compleixi. Quan el tema 
del TFG ho requereixi, pot preveure’s la figura de la cotutorització. 

6.2. Correspon al tutor o tutora:  



 

 

 

 

a) Assistir a una sessió formativa impartida pels coordinadors del TFG on es definiran els 
criteris de l’avaluació continuada i les pautes exigides als TFG. 

b) Assegurar la viabilitat del TFG amb el nombre d’hores de treball que es corresponguin 
amb els crèdits ECTS que tingui assignats el treball en el pla d’estudis. 

 
c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment. Es requerirà 

que, com a mínim, el tutor o tutora i l’estudiant mantinguin 8 sessions de seguiment, al 
llarg del curs que podran fer-se presencialment o be virtualment en dies i hores 
prèviament fixades. En la primera tutoria es definiran les característiques i els objectius 
del treball i  la seva  temporalització. 

 
d) Complimentar, per a cada estudiant tutoritzat, una fitxa de tutoria, on deixarà constància 

del progrés de l’estudiant en relació a la temporalització fixada i les observacions de 
millora i avenç del TFG. Aquesta fitxa l’haurà de lliurar al coordinador o coordinadora 
de TFG de la titulació respectiva. La fitxa de tutoria serà un element d’ajuda a la 
valoració del Treball Final de Grau per part del Tribunal final del TFG. 

 
e) Formar part dels Tribunals de Seguiment quan així li ho indiqui el coordinador o 

coordinadora de TFG de la titulació que correspongui.  
 
f)  Avaluar la memòria escrita de l’estudiant mitjançant les rúbriques d’avaluació de la 

memòria ampliada del projecte del TFG i de la memòria final, respectivament. 
 

- Formar part dels Tribunals d’avaluació final quan així li ho indiqui el coordinador o 
coordinadora de TFG de la titulació que correspongui. En cap cas podrà formar part 
dels Tribunals on s’avaluïn estudiants que ell o ella mateixa hagi tutoritzat. 

 

7. Qualificació del TFG 

 
7.1. La qualificació final per als TFG s’obtindrà a partir de cinc avaluacions: 
 

 Assignatura/seminari d’Elaboració de projectes: 10% de la nota final  

 Memòria ampliada del projecte de TFG: 10% de la nota final  

 Tribunal de seguiment: 10% de la nota final 

 Memòria final: 30% de la nota final 

 Tribunal Final: 40% de la nota final 
 
En el cas de que els estudiants presentin la memòria del TFG al final del segon trimestre, la 
qualificació final per als TFG s’obtindrà a partir de tres avaluacions: 
 

 Assignatura/seminari d’Elaboració de projectes: 10% de la nota final  

 Memòria final: 40% de la nota final 

 Tribunal Final: 50% de la nota final 
 
 



 

 

 

 

7.2. Per a qualificar, s’aplicarà una valoració de 0 a 5  per a cada categoria associada als 
diferents resultats d’aprenentatge: 
 
A : 5  (molt satisfactori) 
B : 4  (bastant satisfactori) 
C : 3  (satisfactori) 
D : 2  (poc satisfactori) 
E : 1  (gens satisfactori) 
F : 0  (no realitzat) 
 
Seguidament, només caldrà sumar les puntuacions de cada part, calcular-ne la mitjana, aplicar-
hi la ponderació establerta per a cada fase i sumar els diferents resultats parcials corresponents a 
cada fase un cop ponderats. Amb la suma total, l’escala final serà: 
 
De 0 a 2,4 : Suspens 
De 2,5 a 3,4  Aprovat 
De 3,5 a 4,4:  Notable 
De 4,5 a 5:  Excel·lent 
 
La nota final del TFG es registrarà a les actes sobre 10 punts. 
 
8. Avaluacions 
 
8.1. Avaluació de l’assignatura d’elaboració de projectes 
 
Dintre de l’assignatura d’Elaboració de projectes s’avaluarà un 10% de la nota final del TFG 
corresponent a la fase d’elecció del tema i planificació del TFG. 
 
8.2. Avaluació del tutor o tutora 
 
El tutor avaluarà dos parts que conformen el 40% de la nota final del TFG: 

- Memòria ampliada del projecte del TFG que es presentarà al final del segon 
trimestre.  

- Memòria final de TFG  
 
Cada part serà avaluada amb una rúbrica d’avaluació que es facilitarà a principi de curs i 
contindrà tots els ítems corresponents en cada moment de l’avaluació.   

8.3. Avaluació del Tribunal de Seguiment 

El Tribunal de Seguiment estarà format per dos professors o professores que són, alhora tutors o 
tutores d’altres TFG. El Tribunal de Seguiment avaluarà un 10% de la nota final del TFG i 
emetrà la seva qualificació mitjançant una rúbrica d’avaluació que es facilitarà a principi de 
curs.  

Cada membre avaluarà els ítems corresponents mitjançant la rúbrica i la nota del Tribunal de 
Seguiment serà la mitjana aritmètica de les notes emeses pels dos membres del Tribunal. 

En la mateixa sessió, el Tribunal de Seguiment lliurarà al coordinador/a del TFG la qualificació 
atorgada mitjançant una acta degudament signada pels dos membres.  



 

 

 

 

No es podrà fer la presentació davant del tribunal de seguiment si no s’ha presentat la memòria 
ampliada del projecte del TFG. 

8.4. Avaluació del Tribunal Final 

El Tribunal Final estarà format per tres persones: preferentment els dos professors tutors que 
hagin format part del Tribunal de seguiment, i obligatòriament un acadèmic o professional 
extern. El professor de menys edat actuarà com a Secretari del Tribunal.   

El Tribunal Final avaluarà un 40% de la nota final del TFG i emetrà la seva qualificació 
mitjançant una rúbrica d’avaluació que es facilitarà a principi de curs  

Cada membre avaluarà els ítems corresponents mitjançant la rúbrica i la nota del Tribunal Final  
serà la mitjana aritmètica de les notes emeses pels tres membres del Tribunal. El secretari o 
secretària complimentarà per a cada TFG l’acta del Tribunal que haurà de ser degudament 
signada pels tres membres i la farà arribar al coordinador o coordinadora de TFG de la titulació 
respectiva 

8.5. Recuperació de la nota del TFG 

En el supòsit que alguna de les parts sigui qualificada amb un suspens (menys de 2,5 punts), 
s’haurà de fer un informe per part de qui hagi avaluat cada part, respectivament, amb el detall de 
les deficiències apreciades en el treball per tal que aquestes puguin ser corregides. Hi haurà 
parts que es podran recuperar i altres parts que no es podran recuperar. Així doncs: 

 De la nota obtinguda dintre de l’assignatura d’Elaboració de projectes només es podrà 
recuperar la nota de la memòria del projecte del TFG. Si es treu un nivell inferior a 2,5 
punts en aquesta memòria i/o la mitjana de la nota de l’assignatura d’elaboració de projectes 
està suspesa, s’haurà de recuperar l’assignatura dintre del període de recuperació de les 
assignatures del primer trimestre amb la presentació/modificació de la memòria; la nota 
final que quedi de la memòria després de la recuperació farà mitjana amb la resta de notes 
de l’assignatura d’Elaboració de projectes. Si finalment la nota d’elaboració de projectes 
queda suspesa es podrà seguir amb el projecte de TFG però l’assignatura d’elaboració de 
projectes quedarà suspesa i s’haurà de tornar a matricular el curs vinent. 

 Si es treu un nivell inferior a 2,5 punts en la qualificació de la memòria ampliada del 
projecte i/o del tribunal de seguiment, aquestes notes no es podran recuperar; l’estudiant 
haurà de tenir en compte les indicacions pertinents de cara a la millora del treball final (el 
tutor/a comprovarà que aquestes millores s’hagin introduït); 

 En cas que la mitjana de les notes de la memòria ampliada i el tribunal de seguiment estigui 
suspesa, s’haurà de treure un mínim de 3,5 punts a la memòria final del TFG.  

 Si es treu una nota inferior a 2,5 punts en l’avaluació de la memòria final del TFG que 
avalua el tutor/a, l’estudiant haurà de modificar el TFG segons les indicacions del tutor/a i 
tornar-li a lliurar, com a màxim l’últim dia previst per a les proves de recuperació del tercer 
trimestre; si no s’aprova aquesta memòria no es podrà aprovar l’assignatura del TFG 
(encara que la mitjana sortís aprovada).  

 Si es treu una nota inferior a 2,5 punts en la presentació davant del Tribunal final, aquesta 
nota no es podrà recuperar i farà la mitjana corresponent amb la resta de notes. 

 Si la mitjana final de les notes del TFG és inferior a 2,5 punts però la memòria final és com 
a mínim de 3,5 punts i el tribunal final està aprovat, l’assignatura quedarà automàticament 
aprovada. 



 

 

 

 

Si després del període de recuperació del tercer trimestre, no queda aprovada l’assignatura, 
l’alumne s’haurà de tornar a matricular del TFG el curs vinent. En aquest cas, l’estudiant podrà 
optar per seguir amb el mateix projecte o realitzar un nou projecte.  

IMPORTANT: en cas que es suspengui l’assignatura i es demani un tribunal de revisió de la 
nota final només es podrà revisar i modificar, si s’escau, la nota de la memòria final i es 
mantindran la resta de notes. 

8.6. El plagi  

El plagi, acció i efecte de plagiar, és a dir, copiar substancialment obres alienes donant-les com 
a pròpies, suposa l'obtenció d'una qualificació qualitativa de Suspens i numèrica de 0 en la 
corresponent convocatòria, amb independència del procés disciplinari que pogués instruir-se.  

Per evitar aquest resultat com a conseqüència d'una acció no premeditada s'intentarà aclarir a 
continuació què s'entén i què no per plagi. 

Com a norma general es considera plagi si en el TFG: 

 Es copien, sense citar la font, fragments de text. 
 Es copien, sense citar la font, fragments de text en el qual s'han realitzat modificacions 

mínimes, és a dir, simplement canviant paraules del text original per sinònims o modificant 
l'ordre de les frases/paràgrafs. 

No es comet plagi quan en el TFG: 

 Es cita un fragment de text de forma entrecomillada i citant la font original. 
 S'escriu un paràgraf retocant un paràgraf original (per exemple canviant frases o fent un 

resum del text original) i es cita la font. 
 Es parla de fets que es consideren de coneixement general (per ex. “La Constitució 

espanyola es va votar al desembre de 1978.”). 

 

9. Presentació i defensa del treball 

9.1. Presentació 

En el termini establert per la direcció de l’EUM els estudiants que tinguin el vistiplau del seu 
tutor o tutora han de presentar el treball. En cas que el tutor/a no doni el seu vistiplau, haurà 
d’argumentar-ne els motius a la fitxa de tutoria corresponent, els quals seran tinguts en compte 
pel Tribunal Final en el moment de la presentació. Malgrat tot, l’estudiant podrà presentar el seu 
projecte davant del Tribunal Final. 

9.2.  Relació de documents a presentar  

L’estudiant haurà de presentar la següent documentació: 
 
- una versió electrònica de la Memòria del TFG (que es penjarà dintre de l’aula virtual del TFG 
a l’espai establert per al lliurament ) 



 

 

 

 

- una versió en paper de la Memòria del TFG, d’acord amb el format establert per l’EUM i que 
es lliurarà a la Secretari del centre. La memòria es redactarà en un idioma reconegut com a 
oficial a Catalunya o en anglès. Les faltes d’ortografia són un defecte de forma que els tribunals 
tindran, negativament, en consideració. 
 
-un document autoritzant o denegant l’accés ja sigui electrònic des de la pàgina web de la 
biblioteca del TCM i/o l’accés a la memòria en paper dipositada la Biblioteca. 

Tant a la versió electrònica com a la versió en paper se’ls aplicarà la normativa de conservació 
d’exàmens i documents base de la qualificació de l’EUM. 

És responsabilitat de l’estudiant que la documentació del TFG verifiqui els continguts i el 
format establert per l’EUM, així com del seu lliurament dins del termini establert al calendari 
lectiu. 
 
9.3 Revisió de la documentació del TFG 
 
Un cop tancat el termini de recepció de la documentació del TFG, i abans de la seva defensa, la 
documentació serà revisada per la Comissió de TFG que li pertoqui per tal de verificar que els 
continguts i el format de la documentació són els correctes. La Comissió de TFG indicarà, si la 
documentació és correcta, presenta defectes lleus o defectes greus. En aquest darrer cas, la 
Comissió de TFG pot, eventualment, requerir a l’estudiant que rectifiqui els defectes greus de la 
documentació, la qual cosa caldrà realitzar en un termini màxim d’un dia. 
 

9.4. Defensa del treball  

9.4.1. El coordinador o coordinadora comunicarà, amb una antelació mínima de set dies, la data 
i l’hora en què l’estudiant haurà de defensar públicament el treball, que tindrà lloc 
preferiblement dins del termini fixat per als exàmens en el calendari acadèmic. La durada de la 
defensa serà de 15 minuts.  
 
L’acte de defensa del treball ha de seguir, preferentment, l’esquema següent:  
 

a) Exposició de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, 
el contingut i les conclusions del treball 

b) Plantejament de qüestions pel tribunal 
c) Resposta de l’estudiant 
d) Deliberació del tribunal 
e) Qualificació del treball 
 

9.4.2. La realització i la defensa del treball es poden fer en català, en castellà o en anglès. En 
qualsevol cas, la Memòria escrita haurà d’incloure la traducció del Sumari en anglès (Abstract) i 
l’estudiant haurà de fer una part de la defensa oral en aquesta llengua. 
 
9.4.3. La direcció de l’EUM pot autoritzar que l’avaluació del treball es faci de manera no 
presencial, sobretot entre els estudiants de la modalitat semipresencial. En aquest cas, s’adaptarà 
l’acte de defensa a l’entorn no presencial.  
 
9.4.4. S’organitzaran actes de defensa de TFG al final del tercer trimestre (i del segon trimestre 
si hi ha algun projecte finalitzat). Per alumnes repetidors que segueixin amb el mateix projecte 



 

 

 

 

de TFG, es podran organitzar tribunals de defensa al final del primer trimestre lectiu del curs, tal 
com s’indica al punt 2.4 d’aquesta normativa. 
 
 
10. Drets de propietat intel·lectual, drets d’explotació, i difusió del Treball Final de Grau  
 
En el cas de treballs dirigits o coordinats pel professorat de l’EUM, seran coautors l’estudiant i 
el professor/a que hagin intervingut en la direcció i coordinació. 
 
10.1. Drets d’explotació 
 
Quant als drets d’explotació, si el projecte reporta beneficis, la totalitat dels drets d’explotació 
de l’obra correspondran a l’autor (ja sigui només l’estudiant o l’estudiant juntament amb el 
professor, segons el cas).  
 
Si el Treball Final de Grau ha estat codirigit o forma part d’un treball d’un projecte d’una 
empresa real,  els drets d’explotació seran d’aquesta empresa. 
 
10.2. Difusió del treball 
 
Quant a la difusió del Treball Final de Grau, serà d’aplicació general que els projectes de TFG 
que amb primera convocatòria tinguin una nota superior a 7,5 punts (sobre 10) restin 
disponibles al públic en general a la Biblioteca del TCM, excepte que l’estudiant manifesti per 
escrit que no ho vol. 
 
En el moment de lliurar la documentació a la Secretaria de l’EUM, l’estudiant haurà de lliurar 
signat un document autoritzant o denegant l’accés ja sigui electrònic des de la pàgina web de la 
biblioteca del TCM i/o l’accés a la memòria en paper dipositada la Biblioteca.  L’estudiant, en 
qualsevol moment, prèvia sol·licitud, podrà revocar l’autorització de l’accés electrònic. Si no es 
lliura aquest document s’entendrà automàticament que es donar permís a la difusió del TFG. 
 
 
 
 

Annex 1 
 
Dedicacions i retribucions dels coordinadors o coordinadores, dels tutors i tutores i 
dels membres externs del Tribunals Finals 
 
1. S’estableix per al coordinador o coordinadora del TFG dels diferents Graus que imparteix 
l’EUM una dedicació anual equivalent a 4 ECTS per cadascun d’ells. 
 
2. S’estableix per a cada tutor o tutora una dedicació entre 0,38 i 0,54 crèdits ECTS per a cada 
TFG tutoritzat, segons el tipus de TFG. Aquesta equivalència també pot establir-se en forma de 
complement retributiu. Les equivalències, tant en crèdits com en retribució, estan contingudes 
en el I Conveni Col·lectiu de la Fundació Tecnocampus 2013-2017. Si un cotutor o cotutora és 
una persona externa, se li retribuirà amb el mateix import que el complement fixat per al 
professorat de l’EUM. 
 



 

 

 

 

3. L’import a abonar als membres externs dels Tribunals Finals serà de 30 euros per a cada 
TFG avaluat. 

 
4. Cada professor o professora de l’EUM podrà tutoritzar, com a màxim, 3 TFG. 
Excepcionalment i en funció de les necessitats de cada curs, se’n podran tutoritzar més (amb un 
màxim de 5) prèvia autorització per part del coordinador. 
 
 
 
 

Annex 2 
 
Aquesta normativa anirà acompanyada dels següents documents, que es publicaran 
convenientment a principi del curs acadèmic: 
 

- Fitxa de sol·licitud del TFG 
- Plantilla de la Memòria Final del TFG 
- Sol·licitud d’avançament de lliurament i defensa del TFG 
- Conveni Universitat-Empresa per a la realització del TFG 
- Permís d’us del TFG a la Biblioteca-CRAI 

 
 
 
 


