
                                                                                
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS ALS MILLORS TREBALLS FI DE 

GRAU (TFG) DELS GRAUS IMPARTITS EN LA UNIVERSITAT JAUME i EN 
L‘ÀMBIT DE LES ENGINYERIES DE LA BRANCA INDUSTRIAL  

 
 

Resolució de 27 d’abril de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca als millors treballs Fi 
de Grau de la Universitat Jaume I en l’àmbit de les enginyeries. 
 
 
1.- Finalitat del premi 
  
La finalitat d’aquest concurs és promoure entre l’estudiantat l’interès per al 
desenvolupament i la innovació en els treballs fi de grau en les enginyeries que es cursen a 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals a la Universitat Jaume I, tot  en 
el marc del conveni signat amb Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau 
de Castelló,  
 
2. Requisits per a poder ser participar  
 
Poden participar en aquesta convocatòria l’estudiantat graduat i/omatriculat a la Universitat 
Jaume I en els graus d’Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria en Tecnologies Industrials, 
Enginyeria Química en el curs 2014/2015 i que hagen presentat el seu treball Fi de Grau 
abans del dia 30 d’abril de 2016. 
 
Cada participant pot optar al premi amb un únic treball Fi de Grau.  
 
3- Sol·licituds 
 
Per poder participar s’han d’entregar en Registre General de la Universitat o a través de seu 
electrònica http://ujiapps.uji.es/seu/. 
 
Un sobre tancat on pose  Premis COITIGCAS i escrit a mà en el sobre un àlies o 
pseudònim. El sobre ha d’incloure: 
 
-Un exemplar del projecte fi de grau en paper. 
-Un exemplar del projecte en format digital. 
-Breu resum del projecte de no més de 500 paraules. 
-Justificant de la presentació del treball i qualificació obtinguda. 
-Autorització expressa per part del concursant que es pot fer còpia del document 
estrictament per poder emetre judici per part del jurat.  
 
Qualsevol referència al·lusiva a l’autor, o autors, del treball comportarà l’exclusió directa.  



                                                                                
 
 
 
En l’interior del sobre de presentació del projecte s’hi posarà un altre sobre, tancat, amb 
l’àlies o pseudònim escollit i, a sota, el nom emprat per al projecte. Dins, l’autor/a, haurà de 
fer constar les seves dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça postal per a 
notificacions, telèfon, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic) i el pseudònim amb què 
ha concursat. 
 
El termini per presentar els treballs els treball és el 15 de juny 2016 en el Registre General 
o bé a través de la seu electrònica http://ujiapps.uji.es/seu/ 
 
La titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG 
correspon a l’estudiantat que els ha realitzat, en els termes i condicions previstes en la 
legislació vigent. 
 
Els projectes que es presenten  al concurs només podran ser revisats i estudiats pels 
membres del jurat amb la finalitat d’emetre un judici amb motiu d’aquest concurs. Els 
treballs no premiats poden ser retirats pels autors en el termini de 60 dies després de 
publicada la resolució amb el nom dels guanyadors. 
 
També poden presentar-se als registres i a les oficines a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 
4. Premis 
 
L’import màxim destinat a aquestos premis serà de 1500 € i s’atorgaran de la manera 
següents:  
 

• Un premi al millor TGF dels cinc graus descrits en el punt dos de la convocatòria 
que estarà dotat de 1000 € 

 
• Un segon premi per al segon millor TGF, dotat de 500 € 

 
El Jurat atorgarà els premis que a càrrec de  de la següent estructura pressupostària : 
Projecte 15G084  01  422-D 15303 aplicació 4711.  
 
Als premis els serà d’aplicació si escau la retenció de l’IRPF 
 
Així mateix el jurat pot determinar que els premis queden deserts. 
 
 
 
 



                                                                                
 
 
 
5. Composició del Jurat  
 
Els treballs presentats seran avaluats per un jurat format per  
 
President: José Joaquín Gual Arnau, director de l ‘Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals o persona en qui delegue. 
Secretari: José Luís Ginés Porcar, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials 
i de Grau de Castelló, o persona en qui delegue 
Vocals: el vicedegà de cada grau o persona en qui delegue. 
 
 
6. Criteris d'adjudicació del premi  
 
 
En funció de la naturalesa del treball realitzat es valorarà, atorgant un màxim de 5 punts per 
cada apartat: 
 
a) Finalitats i objectius del projectes.-     Fins a 5 punts. 
b) Coherència i relació amb l’àmbit científic i/o acadèmic  Fins a 5 punts. 
c) Grau d’innovació i originalitat     Fins a 5 punts 
d) Viabilitat del projecte      Fins a 5 punts 
e) Presentació del projecte      Fins a 5 punts 
f) Contribució del projecte al desenvolupament tecnològic  Fins a 5 punts   
 
Per a l’avaluació dels treball es podrà tindre en compte la qualificació global que el tribunal 
haja establit d’acord amb els criteris del punt 10 de la normativa dels treballs de final de 
Grau, de la Universitat Jaume I (Aprovada pel Consell de Govern núm. 26 de 26 de juliol 
de 2012, modificada pel Consell de Govern núm. 30, d’11 de desembre de 2012 i pel 
Consell de Govern de 15 de desembre de 2014. 
 
El jurat donarà a conèixer els noms dels guanyadors i establirà un termini de 10 dies hàbils 
per a possibles reclamacions. Després elevarà la proposta a l’òrgan competent per resoldre 
el concurs. 
 
7. Resolució de la convocatòria 
 
Aquests premis seran adjudicats pel rector de la Universitat Jaume I, tenint en compte 
l'informe de proposta emès pel jurat, sense perjudici de les delegacions de signatura 
aprovades d'acord amb l'article 16 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.  
 
La resolució assenyalarà, com a mínim, els beneficiaris i el tipus de premi.  



                                                                                
 
 
 
 
8. Obligacions dels premiats  
 
 A la vista dels resultats del concurs, els candidats firmaran l'acceptació del premi (ANNEX 
I),  en el termini de 15 dies des de la data de la resolució. Aquesta acceptació es dirigirà a la 
Universitat Jaume I-VEOIE (S'adjunta model d'acceptació en l'Annex I d'aquesta 
convocatòria). En cas que el beneficiari no realitze el tràmit indicat es considerarà que 
rebutja el premi, quedant aquest sense concedir.  
 
L’abonament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada rebuda 
l’acceptació del premi junt a la fitxa de tercers degudament emplenada i que es pot 
descarregar de http://www.uji.es/CA/serveis/sci/fitxa/. 

En el cas que els sol·licitants no tinguen residència fiscal en territori espanyol han de 
presentar un certificat de residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de 
residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial Decret 887/2006, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions. 
 
 
9. Entrega dels premis  
 
Els diplomes acreditatius es lliuraran en un acte públic en data i lloc que determinarà la 
direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
 
10. Publicació de la resolució de la convocatòria  
 
La resolució de la convocatòria es publicarà en la pàgina web de de la Universitat Jaume I  
indicant els recursos que procedeixen contra la mateixa i el termini i òrgan davant el qui 
interposar-los. 
  
 
10. Informació addicional  
 
En el cas que hagen incidències o comunicacions d’interès derivades d’aquesta 
convocatòria, es publicaran a la web de l’UJI http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/, 
 
11. Règim Jurídic  
 
La concessió d'aquests premis es regirà per l'establert en aquesta convocatòria, i pels 
preceptes de les normes de dret públic que li siguen aplicables. En defecte d'aquestes, 
s'aplicaran les restants normes de dret privat.  
 



                                                                                
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos des de l'endemà a la seva publicació en la pàgina web 
 
No obstant això l'anterior, les persones interessades podran interposar un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seva 
publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu esmentat 
en el paràgraf anterior fins que no recaigui una resolució expressa o presumpta del recurs 
de reposició, d'acord amb l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
 
 
El Rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17/06/2014)  
 
La Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa  
 

 
 

 
 
  Pilar García Agustín 
 

Castelló de la Plana 27 d ‘abril de 2016 



                                                                                
 
 

ANNEX. MODEL D´ACEPTACIÓ DEL PREMI DEL CONCURS 
 “ Millor Treball Fi de Grau-  COITIGCAS”  

 
 
............................................................., amb NIF/Passaport  núm.......................... 
 
domiciliat en ...............................................de......................... 
 
província de….................................., amb número de telèfon …………………………  
 
i e-mail..................... 
 

EXPOSA 
 

1. Que per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data __ de _____es 
convocaren els premis  “ premis als millors Treballs Fi de Grau - COITIGCAS “ 

2. Que, respecte a l´esmentada convocatòria, he sigut premiat, amb premi de la 
Facultat :::::::::::::::::::, segons resolució de  ......................................de 2016. 

3. Que la base ___ de la referida convocatòria estableix com a obligació per a poder obtenir el 
premi que els beneficiaris del mateix l´accepten i presenten la documentació acreditativa de 
tal acceptació. 

Es per tot això, que l´interessat emet la següent: 
 
 

ACCEPTACIÓ DEL PREMI  
 
El que signa aquest document ACCEPTA de forma incondicional el premi concedit per la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 
 
 
El/la beneficiari/a 
 
 
 
 
 
Signat: 
 
Castelló, a................. de........................... 2016 



                                                                                
 
 
 


