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BASES DEL PREMI DE TREBALLS FINAL DE GRAU EN ENGINYERIA EN 
GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA I PROJECTE FI DE CARRERA D’ENGINYERIA 

TÈCNICA EN TOPOGRAFIA "LUIS MARTÍN MOREJÓN" EDICIÓ 2017 
 

1. CONVOCATÒRIA. - El Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de 
Catalunya (COEGT de Catalunya), pel present procedeix a convocar el Premi de treballs de 
fi de grau d’Enginyeria en Geomàtica i Topografia i treballs fi de carrera d’Enginyeria 
Tècnica en Topografia "Luis Martín Morejón" edició 2017. 

2. ASPIRANTS. - Els Enginyers en Geomàtica i Topografia i els Enginyers Tècnics en 
Topografia que hagin presentat el Treball Fi de Grau o Fi de Carrera durant els cursos 
2014/2015 i 2015/2016 a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC) i 
que estiguin col·legiats en el COEGT i al corrent de pagament de les quotes col·legials.  

3. SELECCIÓ. - Dels possibles aspirants definits en la Base Segona entraran a concurs tan sols 
aquells treballs que hagin estat preseleccionats pels tutors dels respectius projectes o, en el 
seu cas, pel cap d’estudis i prèvia autorització dels interessats. 

3.1 La sol·licitud d’inscripció al concurs s’ha de presentar al Suport Institucional i 
Relacions Externes de l’EPSEB (M. Antonia Gomez Zueco – Tel. 93 405 42 33, e-
mail: maria.antonia.gomez@upc.edu).  

3.2 Els aspirants facilitaran un resum del treball o projecte amb un màxim de 10-12 fulls 
en format pdf i un CD amb el contingut del treball. Juntament amb un pòster A2 
imprès de presentació amb les dades següents: nom del projecte, nom dels estudiants, 
resum del projecte amb alguna fotografia, nom del Director/s del projecte. (Amb el 
logo de l’Escola i del Col·legi). 

3.3 Dels resums dels treballs rebuts, es seleccionaran tres finalistes i un suplent. 

3.4 Si el Jurat ho considera oportú el premi pot quedar “desert”. 

4. DATA LÍMIT D’ADMISSIÓ DE PROJECTES. - El termini de presentació de la sol·licitud 
i el resum del projecte finalitzarà el dia 10 de març de 2017. 

5. FORMAT DE LLIURAMENT. - Els projectes es presentaran en format digital, pdf. No 
obstant això, els tres aspirants que siguin elegits finalistes de conformitat amb la Base 
Setena, hauran de lliurar una còpia dels seus respectius projectes en format original. 

6. DOTACIÓ DEL PREMI. - El Premi serà de 500 € per al guanyador, amb un accèssit de    
250 €. Tant el premi com l’accèssit seran aportats pel COEGT de Catalunya o, en el seu cas, 
per l’entitat que es determini. 

7. JURAT I FINALISTES. -   El Jurat, constituït segons els criteris determinats per la Junta de 
Govern del COEGT de Catalunya i l’EPSEB, escollirà el projecte guanyador del premi  i del 
accèssit, conforme les Bases de la present Convocatòria. La  decisió del Jurat es comunicarà 
als guanyadors via telefònica. El lliurament del premi i del accèssit s’efectuarà durant un 
acte acadèmic a tal efecte a l’EPSEB. 
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8. BIBLIOTECA. - Els projectes finalistes del concurs passaran a formar part de la biblioteca 
del Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya, amb el vist-i-plau 
de l’alumne i del tutor del projecte i podran ser consultats a la pàgina web del COEGT. 

 
La participació en el premi implica l’acceptació expressa d’aquestes bases. 

 
La Junta de Govern del COEGT de Catalunya 

 


