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PREMI UPF-BSM AL MILLOR TFM EN FINANCES SOSTENIBLES 

Bases de la 1a edició del Premi UPF-BSM al Millor Treball Final de Màster en Finances 

Sostenibles, creat en el marc de la Càtedra de Finances Sostenibles en col·laboració amb 

TRIODOS BANK.  

 

1. Objecte i Finalitat 

La Càtedra en Finances Sostenibles, creada per la UPF Barcelona School of Management (d'ara 

endavant UPF-BSM) en col·laboració amb TRIODOS BANK, te la visió d'aconseguir un sector 

financer estable i resilient que contribueixi a una economia centrada en les persones i al 

manteniment de la vida en el planeta. La seva missió és afavorir i contribuir al debat i a l'acció 

en finances sostenibles amb un enfocament teoricopràctic, i de manera independent. 

Aquesta mateixa càtedra convoca la primera edició del Premi al millor Treball Final de Màster 

(d'ara endavant PREMI) que abordi la temàtica de les Finances Sostenibles, directa o 

indirectament, amb l'objectiu de promoure-les i donar-les visibilitat. 

2. Requisits per a participar en aquest PREMI 

La participació està oberta a qualsevol estudiant de Màster, ja sigui títol universitari o propi, 

matriculat en una universitat pública o privada o institució educativa reconeguda per les 

autoritats espanyoles i habilitada per atorgar títols acadèmics a Espanya.  

Poden presentar-se estudiants de qualsevol nacionalitat.  

Si algun dels candidats és soci, administrador, empleat i/o col·laborador de la UPF-BSM i/o de 

TRIODOS BANK, o de qualsevol societat o entitat vinculada directament a aquests; o és 

familiar, ascendent, descendent, cònjuge o parella de fet, fins al segon grau de consanguinitat 

o afinitat dels empleats de qualsevol d'aquestes dues entitats, no podrà participar. 

La mera participació implica la plena acceptació del contingut íntegre d'aquestes Bases i la no 

acceptació de qualsevol dels punts que componen aquestes Bases suposa la renúncia a la 

participació en aquest premi i, en cas de resultar seleccionat i/o premiat, la renúncia 

automàtica al premi. L'incompliment per qualsevol participant de les condicions establertes 

en aquestes Bases suposarà l'anul·lació automàtica de la seva participació. 

De la mateixa manera, qualsevol indicació o informació falsa o indicis de falsedat, 

participacions múltiples o frau, ocasionarà la desqualificació immediata del participant i, en 

el seu cas, l'obligació de retornar el premi si ja li hagués estat lliurat.   

La UPF-BSM es reserva el dret a eliminar justificadament a qualsevol participant que cometi 

frau, alteri o entorpeixi el bon funcionament i el transcurs normal d'aquest PREMI. 
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3. Requisits dels Treballs 

Els Treballs Finals de Màster (d'ara endavant TFM) s'hauran d'haver desenvolupat durant el 

curs acadèmic 2021-2022. 

Els TFM podran ser individuals o en grup i podran tenir caràcter unidisciplinar o 

multidisciplinari.  

La redacció del TFM haurà de ser en castellà, català o anglès. 

Els TFM presentats a aquest PREMI no poden haver estat presentats o presentar-se a cap altre 

procés de selecció o premi. No obstant això, queden lliures d'aquest compromís si no han 

estat seleccionats com a finalistes. 

4. Inscripció i lliurament dels treballs 

4.1 Inscripció:  

El termini d'inscripció finalitza el 15 de juliol de 2022. 

Per a fer efectiva la inscripció s'haurà de fer arribar un e-mail a 

Finanzassostenibles@bsm.upf.edu adjuntant la informació que es detalla a continuació:  

• Nom dels qui participen, universitat o institució educativa, tema del TFM i nom de la 

persona que ha supervisat o tutoritzat el treball. 

• Document resum de la rellevància del projecte (màx. 1.500 caràcters, incloent enllaços 

a qualsevol material addicional que es consideri rellevant).  

• Document de l'adequació del projecte a les línies de recerca de la Càtedra de Finances 

Sostenibles (màxim 1.500 caràcters). 

4.2 Lliurament dels treballs: 

La presentació de treballs s'haurà de dur a terme entre l'16 de Juliol i el 30 de juliol de 2022. 

No s'acceptarà cap lliurament posterior a aquest dia. 

Per a fer efectiva el lliurament s'haurà de fer arribar un e-mail a 

Finanzassostenibles@bsm.upf.edu adjuntant la documentació que es detalla a continuació:  

• Memòria del TFM en format *pdf. 

• Curriculum vitae de les persones que ho hagin elaborat. 

• Carta de recomanació de qui hagi tutoritzat o supervisat el TFM. 

Per a qualsevol dubte s'haurà de contactar a aquesta mateixa adreça de correu electrònic 

Finanzassostenibles@bsm.upf.edu 

Tots els TFM s'hauran d'ajustar a les normes de presentació d'aquestes bases. 

mailto:Finanzassostenibles@bsm.upf.edu
mailto:Finanzassostenibles@bsm.upf.edu
mailto:Finanzassostenibles@bsm.upf.edu
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5. Criteris de valoració 

Una vegada finalitzat el termini de presentació dels TFM’s, tots els treballs seran avaluats a 

aquest efecte de determinar la seva qualitat tenint en compte els següents criteris de 

valoració: 

1.- Actualitat i rellevància dels temes tractats 

Es considerarà com a actual i rellevant si el TFM presentat aborda la problemàtica actual de 

les Finances Sostenibles i el seu impacte en les persones i l'entorn. 

2.- Qualitat de la memòria del TFM presentat 

Es valorarà la qualitat del projecte presentat en la fase final, la seva originalitat i adequació 

als paràmetres de les Finances Sostenibles. 

3.- Capacitat de la posta en marxa del projecte 

Es tindrà en compte la dimensió executiva del projecte, el fet que incorpori pistes sobre la 

seva possible realització efectiva en el seu territori d'origen. 

4.- Qualitat acadèmica 

El TFM presentat ha de complir amb els requisits formals per a TFM de les universitats 

d'origen de les persones participants. 

La UPF-BSM es reserva el dret a declarar desert aquest PREMI, si així ho considera oportú el 

Comitè de selecció. També podrà concedir-se el PREMI ex aequo, així com concedir-se 

accèssits que reconeguin el mèrit del treball. 

6. Dotació econòmica del PREMI i acte de lliurament 

El PREMI està dotat amb una aportació econòmica total per part de la UPF-BSM de 2.000 

euros per al projecte guanyador. En cas que el projecte guanyador sigui un TFM realitzat en 

grup, l'import del premi es distribuirà a parts iguals entre els seus components. 

Les persones premiades seran convocades a un acte de lliurament del PREMI en el qual 

presentaran el seu TFM en una sessió pública. 

L'acte de lliurament es realitzarà a la seu UPF-BSM, a partir de Octubre de 2022. 

Les despeses de desplaçament i estada aniran a càrrec de les persones premiades. 

7. Jurat i procediment de selecció  

El jurat de selecció estarà integrat per un Comitè de selecció que per a aquesta primera edició 

estarà format pels següents membres:  

- 2 membres del Consell Acadèmic de la Càtedra.  

- 2 membres de l'Equip de la Càtedra.  
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Es pot accedir a la web de la càtedra per a més informació sobre els seus components.  

Actuarà com a secretària la Secretaria Acadèmica de la UPF-BSM.  

El Comitè d'assignació concedirà el PREMI atesos els criteris de valoració prevists en aquestes 

bases.  

Després de l'oportuna deliberació, el Comitè emetrà la resolució d'assignació del PREMI. La 

decisió del Comitè és inapel·lable. 

El Comitè podrà convocar als finalistes a una entrevista prèvia si així ho considera i resoldrà 

qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 

8. Resolució i publicació de resultats  

La resolució definitiva, que haurà d'expressar la relació de les persones guanyadores del 

PREMI, es comunicarà per e-mail de manera individual a cadascun d'ells.  

9. Tractament tributari 

El PREMI que regula aquestes Bases no compleix els requisits exigits per l'article 7 de la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques, per a estar 

exempts de tributació, i en conseqüència la UPF-BSM practicarà les retencions oportunes en 

cada cas. 

10.- Drets d'Imatge i difusió  

Els participants que hagin estat premiats consenten expressament a la UPF-BSM per a 

reproduir, utilitzar, publicar i difondre la seva imatge en qualsevol mitjà de comunicació, 

inclosa internet i xarxes socials de la UPF-BSM, amb finalitats publicitàries i promocionals en 

relació exclusivament a la seva condició de finalistes d'aquest PREMI, sense que aquestes 

activitats els confereixin dret de remuneració o cap benefici, amb excepció del lliurament del 

premi obtingut conforme a aquestes bases. 

11. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial 

Cada persona candidata o participant garanteix a la UPF-BSM ser l'autora i titular de tots els 

drets, tant de propietat intel·lectual com industrial (marques, logotips, dissenys, continguts...) 

que s'incloguin o s'usin en els projectes presentats. Les persones participants manifesten no 

infringir el dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre dret que pugui ostentar 

qualsevol tercer a Espanya o a l'estranger sobre els continguts, eximint a la UPF-BSM de 

qualsevol responsabilitat. La UPF-BSM no serà responsable de l'incompliment de qualsevol 

norma o de qualsevol infracció de drets de tercers efectuada pels participants en el marc 

d'aquest PREMI. 

 

 

https://www.bsm.upf.edu/ca/catedra-triodos
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12. Protecció de dades 

12.1.- Informació bàsica sobre Protecció de dades. 

12.1.1.- Responsable 

El responsable del tractament de les dades personals del participant en aquest PREMI és la 

FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (d'ara endavant, “UPF-BSM”), fundació privada 

titular del centre docent privat d'ensenyament superior, centre adscrit a la Universitat 

Pompeu Fabra denominat “Barcelona School of Management”, amb domicili social a 

Barcelona, C/Balmes, 132.134, 08008 i amb correu electrònic de contacte a l'efecte de 

protecció de dades de caràcter personal rgpd@bsm.upf.edu. 

12.1.2.- Finalitats i legitimació 

UPF-BSM realitzarà el tractament de les dades de caràcter personal de les persones 

participants, en virtut de l'execució de les presents bases legals per a regular la participació 

en el PREMI amb les finalitats següents:  

• Per analitzar l'adequació de les persones participants i poder realitzar un procés 

d'assignació per la possible concessió del premi.  

• Per a assegurar que les persones participants compleixen els requisits al llarg de tot el 

procés.  

• Per a procedir als pagaments corresponents en cas que se li concedeixi el premi. 

• Per a complir els drets i obligacions que el PREMI implica per a la UPF-BSM i per a les 

persones participants. 

12.1.3.- Destinataris 

No es comunicaran les dades personals de les persones participants a tercers excepte 

obligació legal o en el seu cas i, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui 

imprescindible, per a la prestació d'un servei concret a la UPF-BSM. Sota aquest escenari, la 

UPF-BSM en tot cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament amb 

cadascun dels tercers, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que es 

determinin en cada cas. 

12.1.4.- Conservació de les dades 

Les dades personals de les persones participants es conservaran al llarg de tot el període de 

durada del procés i durant el compliment dels drets i obligacions assumides per la UPF-BSM i 

per les persones participants descrites en les presents bases legals. Una vegada finalitzat 

aquest, el termini necessari per a complir amb les obligacions legals aplicables. 

 

 

mailto:rgpd@bsm.upf.edu
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12.1.5.-Drets 

Les persones participants podran exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, 

rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de dades i oposició.  

Per a l'exercici de tals drets, el participant pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant còpia del 

seu DNI passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, a Balmes 132-134, 08008, 

Barcelona; o a través de l'adreça de correu electrònic següent: rgpd@bsm.upf.edu  

En tot cas, les persones participants tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades si ho estimen adient. 

12.2.- Informació Addicional  

Es pot obtenir informació addicional sobre la política de privacitat de la UPF-BSM publicada 

en la web d'UPF-BSM: Política de privacitat | UPF-BSM  

 

mailto:rgpd@bsm.upf.edu
https://www.bsm.upf.edu/ca/politica-de-privacitat
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