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NORMES GENERALS REGULADORES DELS TREBALLS DE FI DE GRAU  

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

(Aprovades per la CACG de 29 de març de 2011 i Consell de govern de 7 de juny de 2011) 
        
 
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials 
de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses 
disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals. 
 
En l’article 12.2 s’assenyala de manera específica que el treball de fi de grau (en endavant, TFG) ha de 
formar part del pla d’estudis; en l’article 12.3 es fa referència a l’elaboració i a la defensa del TFG, i en 
l’article 12.7 s’especifica que aquest ha de tenir entre 6 i 30 crèdits, que s’ha d’elaborar en la fase final 
del pla d’estudis i que ha d’estar orientat a l’avaluació de les competències associades al títol. 
 
El Consell de Govern, a proposta de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern (CACG), ha 
d’aprovar el marc normatiu amb les directrius generals relatives als TFG, el qual defineix les bases 
comunes que garanteixen una actuació homogènia i coherent a la UB. Els centres han d’elaborar i 
aprovar, en el termini màxim de sis mesos a partir de l’aprovació d’aquest document, una normativa de 
centre que desenvolupi aquesta normativa marc i han de detallar l’organització del TFG en el centre o 
en cada grau. La Junta de Facultat o la comissió acadèmica han d’aprovar la normativa de centre, una 
vegada escoltats els consells d’estudis corresponents, i la CACG l’ha de validar, un cop el Vicerectorat 
n’ha fet l’informe. 
 
La UB estableix les normes reguladores del TFG següents:  
 
1. Les normatives de TFG que elaborin i aprovin els centres han de contenir i desenvolupar, com a 
mínim, els apartats següents: 
 

1.1. Sobre l’objecte: 
 

— Concretar i determinar l’objecte i els tipus de TFG. 
 
1.2. Sobre l’organització: 
 

— Determinar la comissió o l’òrgan que ha de ser competent per decidir tot allò referent al 
TFG. Si la comissió no existeix prèviament, cal especificar-ne les funcions respecte del 
TFG i precisar-ne els membres i la presidència. 

— Determinar la responsabilitat d’elaborar el pla docent. 
 
1.3. Sobre la matriculació i els períodes d’avaluació: 
 

— Determinar els períodes de matriculació, d’avaluació i de lliurament o defensa dels 
treballs. 

 
1.4. Sobre la responsabilitat i l’encàrrec docent: 
 

— Fixar el procediment i els criteris per dur a terme l’encàrrec docent de tutoria de TFG en 
els departaments. 

 
1.5. Sobre l’assignació o l’elecció de temes i tutors/es: 
 

— Especificar el sistema de tutoria. 
— Fixar el procediment d’assignació o d’elecció d’un/a tutor/a o d’un tema de TFG per a 

l’alumnat.  
 
1.6. Sobre la direcció dels treballs: 
 

— Especificar i concretar les responsabilitats del/de la tutor/a. 
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1.7. Sobre l’avaluació: 
 
—  Fixar les normes formals de presentació dels treballs, preferentment d’acord amb els 

criteris de la UB (http://www.ub.edu/criteris-cub/).  
— Determinar qui ha d’avaluar els treballs, qui ha de nomenar els avaluadors i com han 

d’actuar.  
— Establir en què ha de consistir l’avaluació, què s’ha d’avaluar i quins criteris s’han 

d’emprar. 
— Dissenyar el procediment i determinar els actors que han d’intervenir en la publicació de 

notes i en la revisió del treball, si escau, així com la responsabilitat i la modalitat de la 
signatura de les actes corresponents. 

 
 2. Les directrius generals aplicables a les normatives específiques dels centres dels TFG són les 

següents: 
 

2.1. Característiques 
 

— El TFG es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar 
de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades 
al títol de grau. Excepcionalment, i quan la complexitat o l’amplitud del projecte o el 
treball que s’ha de desenvolupar ho justifiqui, el TFG es pot dur a terme per grups de 
més alumnes.  

 
2.2. Organització del TFG 

 
— Pel que fa al pla docent, són aplicables als TFG les normes reguladores dels plans 

docents de les assignatures per als ensenyaments de la UB. 
— El TFG s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un/a professor/a tutor/a de TFG, que ha 

d’actuar com a dinamitzador/a i facilitador/a del procés d’aprenentatge. 
— Quan l’estudiant hagi de desenvolupar tot el TFG o una part significativa d’aquest en 

institucions i organismes diferents de la UB, a més del/de la professor/a tutor/a ha de tenir 
un/a tutor/a de la institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut del 
TFG i en el seu desenvolupament. En aquest cas, és necessari signar un conveni entre el 
centre i la institució o l’organisme. 

 
2.3. Matriculació, avaluació i qualificació 

 
— La matrícula del TFG es pot fer efectiva en els dos semestres del curs acadèmic, 

independentment del model de matrícula que hagi adoptat el centre d’acord amb la 
normativa vigent. 

— Els TFG es poden matricular quan es compleixin els requisits acadèmics aprovats en la 
fixació del pla d’estudis, si escau. 

— Els períodes de qualificació dels TG són els establerts per a la resta d’assignatures del 
títol de grau. Tanmateix, i per tal d’evitar retards en la complimentació de la totalitat de 
l’acta, el centre podrà establir un procediment de signatura d’acta que permeti la 
qualificació individual dels estudiants del TFG, tot respectant els mateixos períodes de 
qualificació establerts per a la resta d’assignatures. 

— La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del 
període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 
5 de setembre.  

 
2.4. Arxiu o dipòsit del treball 

 
— Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG s’han de regular en 

els termes i condicions previstos en la legislació vigent. 
— La Universitat ha de fomentar que l’estudiant utilitzi llicències lliures en la publicació dels 

treballs per facilitar la difusió i la reutilització de l’obra. 
— La Universitat es compromet a vetllar perquè els documents dipositats en el repositori 

segueixin els estàndards internacionals. 
 
3. Aquestes normes entren en vigor a partir de la seva aprovació. 


