
 
 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA MATRÍCULA DEL MÀSTER 
UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA 
[MBArch] 

 

 

1. Objectiu de la convocatòria 

L’objectiu de la convocatòria és incentivar la recerca en l’àmbit d’urbanisme en els 
estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona 
(MBArch). Se seleccionarà una persona que haurà de desenvolupar la seva tesina amb 
el títol “Divulgació de dades urbanes mitjançant sistemes de mapificació i geoprocessats” 
durant l’any acadèmic en que es matriculi, seguint les pautes marcades pel concurs. 

2. Requisits generals 

Les persones que vulguin optar a aquestes ajudes han de complir els requisits generals 
següents: 

• Haver obtingut el títol d’arquitecte a l’ETSAB des de l’any 2010 fins a 
l’actualitat. 

• Ser ciutadà o ciutadana de la Unió Europea 
• Presentar la documentació següent: 

 Dossier amb un breu currículum on es posi de manifest la vinculació de 
la persona sol·licitant en projectes relacionats amb l’àmbit d’urbanisme. 

 Carta de motivació. 

3. Import de l’ajuda 

L’import de l’ajuda és de 3.228, 52 €, que correspon a l’import actual (any 2018) de la 
matrícula al Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (60 
crèdits). Aquest import pot variar en funció del decret pel qual la Generalitat de 
Catalunya fixa els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats 
catalanes. El pagament de la matrícula serà efectuat per la Fundació BIT Hàbitat de 
l’Ajuntament de Barcelona en qualitat de patrocinadora segons el conveni signat amb 
la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola Tècnica Superior d’arquitectura de 
Barcelona. 

4. Competències a desenvolupar 

El beneficiari o beneficiària de l’ajuda haurà de presentar el Treball Final de Màster 
(TFM) al final de l’any acadèmic en què es matriculi. Aquest TFM ha de ser relacionat 
necessàriament amb el títol de la tesina proposada i ha d’estar consensuat amb el 



 
 

professorat que coordina la línia d’Urbanisme del Màster Universitari en Estudis 
Avançats en Arquitectura-Barcelona. 

 

5. Procés de selecció 

La selecció de candidates o candidats es valorarà fins a 10 punts d’acord amb la 
ponderació següent: 

 Expedient acadèmic: fins a 3 punts. 
 Carta de motivació: fins a 2 punts. 
 Dossier amb currículum relacionat amb l’àmbit de l’urbanisme: fins a 5 punts. 

El procés de selecció anirà a càrrec d’una comissió formada per tres persones: 

 una en representació de l’equip de direcció de l’ETSAB,  
 una altra per part de la Fundació BIT Hàbitat,  
 la persona responsable de la línia d’Urbanisme. 

6. Termini de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds per optar a les ajudes s’han de presentar al registre de l’ETSAB 
(direcció). El termini ampliat per a la presentació de sol·licituds s’acaba el dia 12 de 
setembre de 2019. 

7. Propietat intel·lectual i industrial  

Correspondrà a l’autor la titularitat dels drets d’explotació sobre les possibles obres 
objecte de propietat intel·lectual resultat del projecte d’aquest contracte. 

L’autor cedirà a BIT Hàbitat el dret de reproducció total o parcial de la tesina, amb 
l’obligació que se citi l’autoria, tot deixant constància que el finançament ha estat a 
càrrec de BIT Hàbitat. 

 
 

 


