
1.  EXTENSIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DEL  TREBALL  FINAL  DE  GRAU  (TFG)  PER  L’ÀREA  DE 
MECATRÒNICA. 
 
1.1. Normativa aplicable als TFG de l’àrea de Mecatrònica. 
Serà d’aplicació la normativa general de TFG de l’Escola, així com els requeriments addicionals 
establerts en el present document. 
 
1.2. Elaboració obligatòria d’un avantprojecte. 
Serà d’obligat compliment l’elaboració i lliurament d’un avantprojecte abans de formalitzar la 
matricula. 
 
1.3. Continguts i estructura de l’avantprojecte. 
Els continguts i estructura de l’avantprojecte es detallen a l’annex 1 del present document. 
 
1.4. Format del document avantprojecte. 
L’avantprojecte s’haurà de presentar d’acord amb el format establert per l’Escola (veure punt 
4.9.2. de la normativa general de TFG de l’Escola). 
 
1.5. Data límit de presentació de l’avantprojecte. 
L’avantprojecte es  lliurarà al/a  la Coordinador/a de TFG de Mecatrònica abans del termini de 
matrícula. 
 
L’Àrea  de  Mecatrònica  publicarà  cada  quadrimestre  el  calendari  amb  la  data  límit  pel 
lliurament de  l’avantprojecte, així com  la data en  límit per  la Comissió de TFG de  l’Àrea per 
publicar la seva avaluació. 
 
1.6. Valoració de l’avantprojecte per part de la Comissió de TFG de l’Àrea. 
La Comissió de TFG de  l’Àrea avaluarà  l’avantprojecte  i emetrà una valoració (apte/no apte). 
Eventualment, la Comissió podrà emetre recomanacions per a la millora del TFG. 
 
1.7. Matrícula del TFG condicionada a l’avaluació de l’avantprojecte. 
Aquells  TFG  amb  un  avantprojecte  avaluat  com  apte  podran  efectuar  la  seva  matrícula  i 
continuar amb el desenvolupament del TFG. 
 
Aquells TFG amb un avantprojecte avaluat no apte es considera que no estan en disposició de 
ser  desenvolupats  i,  per  tant,  no  podran  efectuar  la  seva matrícula.  En  aquest  cas,  caldrà 
elaborar un nou avantprojecte i lliurar‐lo en la següent convocatòria. 
 
1.8. Incorporació de l’avantprojecte a la documentació del TFG. 
L’estudiant haurà d’incorporar l’avantprojecte lliurat a la documentació del TFG. S’editarà com 
un document més, i se situarà immediatament després del document “estudi econòmic”. 
 
 
 
 
   



Annex 1. Estructura i continguts de l’avantprojecte. 
 
L’avantprojecte és un document que es redacta abans de la realització del projecte que serveix 
per  a  identificar  amb detall  el problema  a  resoldre,  el planteig de possibles  alternatives de 
solució i el seu anàlisi de viabilitat. L’avantprojecte inclourà els punts indicats a continuació: 

1. Objecte del projecte 
Descripció de  la naturalesa d’allò que es vol projectar  i del que es pretén aconseguir 
amb el projecte. 

2. Antecedents i necessitats d’informació 
Revisió  dels  antecedents  disponibles  i  cerca  d’antecedents  generals  que  ajudin  a 
concretar  la definició dels objectius de projecte. Definició detallada de  les necessitats 
d’informació  per  al  desenvolupament  del  projecte.  Presentació  dels  resultats  de  la 
cerca d’informació (bibliografia inicial). 

3. Abast del projecte 
Límits  entre  els  que  es  mou  el  projecte  i  entre  els  que  és  vàlid.  Correspon  a  la 
descripció  dels  diferents  assumptes  que  es  tractaran  en  el  projecte  i  que  per  tant 
l’acoten. 

4. Objectius i especificacions tècniques 
Condicions  que  es  desitgen  assolir  en  realitzar  el  projecte.  Per  una  banda  fixen  les 
condicions  que  hem  d’assolir  amb  la  realització  del  projecte,  i  per  altra  banda 
serveixen com a referència per a  l’avaluació de solucions, ja que  la millor solució serà 
aquella que acompleixi millor els objectius o que acompleixi el major nombre d’ells. 
Cadascun dels objectius es concreta en un conjunt d’especificacions tècniques. 

5. Generació i plantejament de possibles solucions alternatives 
És el primer pas de la transformació de la idea continguda en el objecte del projecte en 
un projecte definit.  L’objectiu és generar alternatives de  solució el més  innovadores 
possible  (brainstorming,  analogies,  llistat  d’atributs,  anàlisi  de  funcions...)  i 
desenvolupar les seves característiques fonamentals per a poder avaluar‐les. 

6. Anàlisi de viabilitat 
6.1 Viabilitat tècnica 

Avaluar la possibilitat de que la solució pugui materialitzar‐se des del punt de vista 
tècnic de la seva fabricació o construcció (estat de l’art) 

6.2 Viabilitat econòmica 
Valoració de  la  inversió necessària  i de  la  seva  rendibilitat des del punt de vista 
dels beneficis generats. Inclourà una estimació dels costos de producció i un estudi 
de mercat que permeti estimar  la quota de mercat assolible  i el preu de venda. 
Amb aquestes dades es calcularà la rendibilitat de la inversió. 

6.3 Viabilitat mediambiental 
Anàlisi de l’impacte ambiental conseqüència tant del funcionament normal com de 
les  possibles  averies,  accidents,  final  de  cicle  de  vida,  etc.  Es  tracta  d’evitar 
impactes no permesos sobre el medi ambient, incorporant les mesures correctores 
que  assegurin  aquesta  condició,  permetent  la  seva  execució  i  posada  en 
funcionament. 

6.4 Selecció de l’alternativa més adequada 
Valoració de les diferents alternatives segons directrius i criteris de viabilitat (cost, 
benefici, rendibilitat, tecnologia, sostenibilitat ...), d’acompliment d’especificacions 



bàsiques,  i  de  qualsevol  altre  tipus  que  s’estimi  oportú  (vida  útil,  legislació, 
funcionalitat, ergonomia, benefici social  ...). Plantejament final de  l’alternativa de 
solució triada, enunciant i justificant  les prestacions i paràmetres funcionals finals 
de l’objecte del projecte.  

7. Planificació del projecte 
Determinació de  les  tasques  a  realitzar,  la  seqüència  lògica d’execució  i  l’assignació 
dels recursos necessaris per a aconseguir la finalització del projecte. Es tracta de definir 
què hem de fer i com (tasques), qui ha de fer‐ho (assignació de recursos)i quan ha de 
fer‐ho (programació). La planificació del projecte ha d’incloure: 

‐ Planificació: Definició de  les  tasques a  realitzar, el  seu ordre d’execució  i  les 
dependències. 

− Llistat i descripció de tasques 
− Ordre de realització 
− Anàlisi de dependències 

‐ Programació: Definició de la durada de les tasques i càlcul de les dates d’inici i 
finalització.  S’hauran  de  resoldre  els  conflictes  de  programació  que  puguin 
aparèixer. 

‐ Assignació de recursos: Dotar a les tasques dels recursos de treball i materials 
necessaris per al seu desenvolupament. S’hauran de resoldre els conflictes de 
recursos que puguin aparèixer. 

Caldrà  identificar clarament els camins crítics per a centrar els esforços de controlling 
en les tasques i esdeveniments corresponents. 

8. Pressupost 
Descripció  dels  amidaments  dels  diferents  elements  i  valoració  econòmica  dels 
mateixos. Els pressupost del projecte inclourà: 

o Amidaments 
o Quadre de preus unitaris 
o Pressupost parcial (per capítols) 
o Pressupost global (suma dels totals per capítols) 

Aquest pressupost formarà part de la documentació final del projecte com a document 
independent. 
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