
 

 

 

PREMI CETAFC-DB 

Convocatòria 2019 

BASES PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU EN “PROJECTES I ESTUDIS EN EL CAMP DE 
L’ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA, DEL MEDI AMBIENT I DE LA BIOTECNOLOGIA 

 

La Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
(CETAFC-DB) convoca el  

PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU  

en 

projectes i estudis en el camp de l’enginyeria agroalimentària, del medi ambient i de la biotecnologia 

El premi comporta una dotació econòmica de 350 €  per a l’estudiant que esdevingui guardonat 
i un any de quota de l’esmenat col·legi professional i es convocarà cada curs acadèmic. Les dues 
institucions acorden les següents condicions per a la concessió del premi: 

Qui pot participar-hi? 

El premi va dirigit als TFGs de qualsevol de les titulacions de grau de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona que tracti o incorpori suficientment la temàtica objecte del premi. Es 
valorarà especialment la novetat en el seu contingut i el rigor tècnic i/o científic. Pot participar 
en aquesta convocatòria l’estudiantat de l’ESAB que acompleixi les següents condicions:  

• Que hagi defensat i aprovat el seu TFG entre el 19 d’octubre de 2018 i el 18 d’octubre 
de 2019, de qualsevol de les titulacions de grau impartides per l’ESAB, això és, Enginyeria 
Agrícola, Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Alimentària i Enginyeria de 
Sistemes Biològics.  

• Que el TFG no tingui cap requeriment de confidencialitat per publicar la memòria a 
través del servei de biblioteques de la UPC i de la revista editada pel CETAFC, així com 
per la difusió del resum del treball, en el cas que resulti guanyador. 

 



Com i on es presenta la sol·licitud de participació? 

Es presentarà a la Direcció de l’ESAB un únic exemplar del TFG en format digital, que haurà de 
ser còpia de l'original lliurat a l'escola, eliminant qualsevol signe identificatiu de l'autor (nom, 
adreça, etc.). Només haurà de figurar el títol del treball i el nom del tutor. 

S'acompanyarà de: 

• Un sobre tancat on consti: nom, edat, DNI, domicili i telèfon del concursant. 
• Autorització del professor ponent per la presentació del TFG a aquest premi 
• Resum del treball en format informàtic amb edició de textos, d’una extensió 

màxima de dos fulls. 
• L'idioma de treball podrà ser qualsevol dels oficials de Catalunya (català o castellà) a 

més de l’anglès. 

Termini de presentació  

La data límit per lliurar la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, serà el dia 
22 d’octubre de 2019.  

Jurat i criteris de selecció  

Es crearà un jurat constituït per dos representants del CEAFC-DB i dos membres del PDI de l’ESAB 
amb l’objectiu de seleccionar el millor projecte. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable, i es 
publicarà oportunament al web de CEAFC i de l’ESAB.  

Els criteris de selecció del TFG seran:  

• la qualitat tècnica i/o científica del treball  
• a novetat i l’originalitat  

El jurat es reserva el dret de consultar especialistes en temes concrets dels treballs si ho 
considera convenient per emetre un millor veredicte. El jurat podrà declarar el premi desert si 
ho considera convenient.  

Lliurament del premi  

El lliurament del Premi CETAFC es realitzarà en l’Acte de Graduació de la promoció 2019.  

El lliurament serà a càrrec d’un representant del CETAFC-DB.  

Publicació i comunicació del premi  

El CETAFC-DB i l’ESAB podran realitzar accions de comunicació pública del premi atorgat a través 
dels diferents mitjans de difusió, utilitzant si ho estima convenient el nom i imatge del guanyador 
del premi, el títol, resum i enllaç a la memòria del projecte fi de grau i l’acte d’entrega. El 
guanyador haurà d'acceptar aquesta publicació sense exigir contraprestació alguna, a part del 
premi rebut.  



En cas que es publiqui total o parcialment s'haurà de fer una menció explícita que ha estat 
guanyador del PREMI COETA-DB DE TREBALL DE FINAL DE GRAU DE L’ESAB.  

Altres  

Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà interpretat i resolt exclusivament per l’ESAB. Pel fet 
de participar, l’estudiant assumeix íntegrament el contingut d'aquestes bases, autoritza a l’ESAB 
a comprovar que acompleix les condicions per participar-hi i amb aquesta finalitat els autoritza 
a consultar les dades necessàries per comprovar aquest fet als que estiguin en possessió 
d’aquestes. L’estudiant renuncia a qualsevol reclamació contra CETAFC-DB i l’ESAB relacionada 
amb la seva participació en la convocatòria del Premi i assumeix les responsabilitats que de la 
seva participació en el mateix se'n poguessin derivar. 


