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El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, 
preveu l’estructura a la qual s’han d’adaptar els plans d’estudis conduents a obtenir títols 
de graduat/graduada, de màster universitari o de doctor/doctora. Aquest indica, en l’article 
12, que els ensenyaments universitaris oficials de grau han de concloure amb l’elaboració 
i la defensa d’un treball final de grau (TFG), que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits, que s’ha 
de dur a terme en la fase final del pla d’estudis i estar orientat a l’avaluació de 
competències associades al títol i, en l’article 15, que els ensenyaments universitaris 
oficials de màster universitari han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un 
treball final de màster (TFM), que té entre 6 i 30 crèdits.  

Així mateix, d’acord amb els criteris establerts per al procés d’acreditació de les 
titulacions oficials que estableix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalunya), cal disposar d’un reglament o normativa específica en 
l’àmbit institucional per dissenyar, executar, supervisar i avaluar els TFG i els TFM, així 
com per establir-ne el format i la disponibilitat pública.  

Aquest Reglament vol donar resposta als requeriments per part d’AQU Catalunya al llarg 
del procés de verificació de les titulacions oficials que s’han aprovat.  

Entenent la realització del TFG i el TFM com un exercici integrador dels continguts 
formatius que s’han rebut i les competències adquirides en el títol i a fi d’unificar els 
criteris i els procediments que assegurin i garanteixin homogeneïtat en l’organització i 
avaluació d’aquesta matèria, la Junta de Govern de la Universitat Internacional de 
Catalunya, en la sessió de 30 de juliol de 2012, va acordar aprovar el reglament intern 
següent de treballs finals de grau i treballs finals de màster. 
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Disposicions generals  

Article 1. Objecte  

Aquest Reglament conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, 
l’elaboració, la tutela/direcció, la presentació, la defensa, l’avaluació i la gestió 
administrativa dels treballs finals de graus –d’ara endavant TFG– o treballs finals de 
màster –d’ara endavant TFM–.  

Aquest Reglament ha considerat els altres reglaments i normatives de la universitat, 
principalment quant al reglament intern de reconeixement i transferència de crèdits per a 
estudis de grau i màsters universitaris, sense entrar-hi en contradicció. 

Article 2. Àmbit d’aplicació i desenvolupament 

1. Les disposicions que conté aquest Reglament s’apliquen als TFG i els TFM, que 
corresponen respectivament a títols de grau i de màster universitari, oferts per la 
Universitat Internacional de Catalunya i regulats pel Reial decret 1393/2007, modificat 
pel Reial decret 861/2010.  

2. Cada Junta de Centre ha de tenir per objecte el desenvolupament d’aquestes 
disposicions, per adaptar-les a les especificitats de cada títol de grau o de màster 
universitari, i s’han de fer constar en les guies docents corresponents.  

3. En els títols que habilitin per exercir activitats professionals regulades, les normes que 
recull aquest reglament només s’aplicaran si no contravenen regulacions ministerials 
específiques dels títols esmentats.  

Treballs finals de graus i treballs de final de màster  

Article 3. Concepte  

1. Els TFG i els TFM s’han de dur a terme durant la fase final del pla d’estudis i estar 
orientats a l’avaluació de competències associades al títol.  

2. Els TFG i els TFM han de constar d’entre 6 i 30 crèdits. 

3. Els TFG i els TFM han de consistir en la realització d’una memòria o projecte en 
forma escrita que s’ha d’acompanyar, si escau, del material que s’estimi adequat 
d’acord amb els procediments establerts per la titulació, i s’han de defensar davant 
d’un tribunal.  
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4. Els TFG i els TFM han de posar de manifest les competències adquirides per 
l’estudiant al llarg de la titulació. Aquests treballs han de constituir una tasca 
autònoma i personal de l’estudiant, encara que per desenvolupar-los els alumnes 
puguin treballar en equip.  

5. El disseny, el contingut, la metodologia i l’avaluació dels TFG i els TFM han de quedar 
clarament especificats a les guies docents corresponents.  

6. Els treballs s’han de dur a terme d’acord amb el que s’estableixi en la memòria 
acadèmica de verificació del títol o en les disposicions legals que tractin d’atribucions 
professionals reconegudes, d’acord amb una orientació professional o d’innovació i 
recerca.  

7. Els treballs han de ser originals. 

8. Els crèdits corresponents al TFG o al TFM no poden ser objecte de reconeixement.  

Article 4. Modalitats especials  

1. En els casos de dobles titulacions s’ha de presentar un TFG per a cada una de les 
titulacions de grau cursades.  

2. Per als alumnes amb estades d’Erasmus o de qualsevol altre tipus d’intercanvi 
universitari, els treballs s’han de defensar públicament a UIC Barcelona, 
independentment que s’hagin defensat a la universitat de destinació.  

Article 5. Coordinació i tutorització del TFG 

1. Cada titulació de grau disposa d’un coordinador de TFG. 

2. En els casos en què la titulació ho consideri oportú, les funcions del coordinador les 
poden assumir els membres d’una comissió o òrgan creat a aquest efecte.  

3. Cada TFG disposa d’un tutor, com a mínim, que tuteli i supervisi la tasca de 
l’estudiant i la realització del treball. La tutorització dels treballs es reflecteix en la fitxa 
del Pla d’activitat docent (PAD) del professor i es reconeix en els termes que 
s’estableixen en l’annex 1.  

4. La titulació estableix el nombre de cotutors. 

5. Com a mínim el tutor o un dels cotutors hauran de ser docents de UIC Barcelona.  
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Article 6. Coordinació i direcció del TFM  

1. Cada titulació de màster disposa d’un coordinador de TFM, que preferentment és el 
coordinador del màster.  

2. Els TFM disposen d’un director, com a mínim, que dirigeixi i supervisi la tasca de 
l’estudiant i la realització del treball. La direcció dels treballs es reflecteix en la fitxa del 
Pla d’activitat docent (PAD) del professor i es reconeix en els termes que 
s’estableixen en l’annex 1.  

3. El director del màster estableix el nombre de codirectors. 

4. Com a mínim el director o un dels codirectors han de ser docents de UIC Barcelona. 

5. Per dirigir o codirigir els TFM en un màster universitari amb orientació investigadora 
cal tenir la condició de doctor/doctora. 

Article 7. Funcions del coordinador  

1. El coordinador de TFG ha de ser un docent, preferentment de plantilla. 

2. El coordinador del TFG és el responsable d’assignar els tutors dels treballs així com 
d’aprovar els temes triats.  

3. El coordinador del TFM és el responsable d’assignar els directors dels treballs així 
com d’aprovar els temes triats.  

4. El coordinador garanteix, en última instància, l’assignació de tema i del tutor del TFG / 
director del TFM per a tots els estudiants matriculats.  

5. El coordinador és el responsable de l’elecció dels tribunals. 

Article 8. El tema del TFG i del TFM  

1. El tema del treball s’estableix de comú acord entre l’estudiant i el tutor del TFG / 
director del TFM, amb l’aprovació prèvia del coordinador.  

2. L’alumne ha de registrar el tema del TFG/TFM (en l’aplicació informàtica destinada a 
aquesta finalitat) una vegada s’hagi formalitzat la matrícula i abans del dipòsit del 
TFG/TFM, excepte en els supòsits de matriculació de l’article 9.1.b.  
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Article 9. Matriculació  

1. L’estudiant s’ha de matricular del TFG/TFM seguint una d’aquestes dues possibilitats: 

a. El mateix procediment que per a la resta d’assignatures i en el període que 
estableixi el calendari acadèmic a aquest efecte. 

b. Al final del període acadèmic del curs, una vegada comprovat que es compleix el 
percentatge de crèdits aprovats que s’exigeix. 

2. L’estudiant té dret a presentar-se a qualsevol de les dues convocatòries ordinàries per 
cada període de matriculació. Si ha transcorregut el termini esmentat sense que hagi 
superat la defensa, l’estudiant s’ha de tornar a matricular.  

Article 10. Dipòsit del treball  

1. L’estudiant ha de dipositar el TFG/TFM en els terminis i en el format establerts. 

2. El dipòsit del TFG/TFM s’ha de dur a terme sempre que es tingui el vistiplau del tutor 
del TFG i del director del TFM.  

Article 11. Defensa  

1. L’estudiant ha de fer la defensa pública del TFG/TFM davant del tribunal avaluador 
corresponent, dins dels períodes que cada titulació estableixi a aquest efecte.  

2. La defensa s’ha de dur a terme una vegada que l’estudiant hagi superat almenys el 
80% dels crèdits corresponents a les matèries del curs anterior al del TFG/TFM i la 
totalitat dels crèdits corresponents als cursos anteriors, exclosos els crèdits 
corresponents al TFG/ TFM.  

3. La defensa del TFG/TFM és pública i individual. 

4. Per garantir la notorietat dels TFG i els TFM, correspon a cada titulació assegurar la 
comunicació i la difusió pública de les defenses.  

Article 12. El tribunal avaluador  

1. El coordinador del TFG/TFM proposa el tribunal avaluador. Per als TFG, el tribunal 
esmentat és aprovat per la Junta de Centre o de Departament i, per als TFM, té 
l’aprovació del que estableixi cada màster universitari.  
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2. Cada tribunal avaluador està integrat per tres membres i, almenys, un d’ells forma 
part de la plantilla docent de UIC Barcelona. Excepcionalment, el tutor/cotutor o 
director/codirector pot formar part del tribunal.  

3. En els casos en què el número de TFG d’una mateixa titulació i en un mateix curs 
acadèmic sigui superior a 85 es pot tenir en compte la possibilitat que el tribunal 
estigui integrat per dos membres.  

4. En el cas dels TFM de màsters universitaris d’orientació investigadora, tots els 
membres del tribunal han de ser doctors.  

5. També pot formar part dels tribunals dels TFG/TFM, amb els requisits que 
corresponguin si escau, el personal investigador doctor de UIC Barcelona.  

Article 13. Qualificació  

1. Els criteris d’avaluació dels TFG/TFM es fixen prèviament i s’han de fer constar en les 
guies docents corresponents.  

2. La qualificació dels treballs es du a terme amb el mateix sistema de qualificació vigent 
que en la resta de les assignatures de titulacions oficials. La revisió de qualificacions 
segueix el mateix procediment que en la resta d’assignatures de la titulació.  

Article 14. Format del dipòsit  

1. L’estructura, el disseny i l’estil dels TFG/TFM són lliures o, si escau, establerts per la 
titulació, i han de quedar recollits o especificats clarament en les guies docents 
corresponents.  

2. La portada dels TFG/TFM ha de seguir el format estàndard establert per la Secretaria 
General de UIC Barcelona, en què es faci constar el títol del treball, l’autor, el tutor o 
director, el nom del grau o màster i la data.  

Article 15. Propietat intel·lectual  

1. Els TFG/TFM són treballs protegits per la Llei de propietat intel·lectual. En 
conseqüència, els drets d’autor dels treballs esmentats corresponen als seus autors.  

2. Malgrat el que s’ha exposat anteriorment, els autors poden autoritzar UIC Barcelona 
per consultar, difondre i/o exposar públicament el treball, sens detriment dels drets 
d’autor.   
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Disposició transitòria única  

Mentre no es trobi actiu el procediment de tramitació de treballs de final de grau i de final 
de màster a la seu electrònica de UIC Barcelona, els centres poden sol·licitar als alumnes 
el nombre de còpies en paper que considerin oportunes, sense imposar requisits sobre 
l’enquadernació.  

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Reglament entra en vigor el primer dia del curs acadèmic 2012-2013.  

Annexos  

Annex I - Taula d’assignació de coeficients per a TFG i TFM  

Annex II - Format de portada de TFG  

Annex III - Format de portada de TFM 
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