Bases del premi Jornada dels Economistes al millor Treball de Final de Grau
____________________________________________________________________
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb la col·laboració de les Facultats d’Economia i Empresa de les
Universitats de Catalunya, atorga enguany el Premi Jornada dels Economistes per al millor Treball de Final
de Grau (TFG), presentat per alumnes de qualsevol Facultat d’Economia i Empresa de les Universitats de
Catalunya.
El premi serà anual i és donarà a qui hagi presentat i defensat un Treball de Final de Grau (TFG) que reuneixi
les condicions establertes en aquestes bases
Cada curs acadèmic es convocarà l’edició corresponent d’aquest premi. El curs 2018-2019 és regirà per les
següents bases:
PRIMERA. Objecte
Premi al millor Treball de Final de Grau (TFG) presentat i defensat entre els dotze mesos anteriors a la data
de celebració de la Jornada dels Economistes a Barcelona 2019, sobre qualsevol tema relacionat amb els
estudis impartits per les Facultats d’Economia i Empresa de Catalunya.
SEGONA. Candidats
Poden optar al premi, els TFG presentats i defensats en el curs 2018-2019 d’aquells estudiants que estiguin
cursant o hagin cursat estudis de grau impartits per una Universitat Catalana i que permetin l’accés al Col·legi
d’Economistes de Catalunya com a col·legiat/da.
TERCERA. Característiques dels treballs
El TFG ha de ser un treball original qualificat per la Universitat amb una nota mínima de 7,5. La llengua
emprada en el treball pot ser català, castellà o anglès.
QUARTA. Presentació de les sol·licituds
Per a poder participar en la present convocatòria s’haurà d’enviar la sol·licitud d’inscripció, degudament
complimentada i per correu-e, a l’adreça premijornada@coleconomistes.cat, abans del 30 de setembre de
2019. L’imprès de sol·licitud està disponible en el web del Col·legi d’Economistes de Catalunya
(www.coleconomistes.cat ) i en l’annex d’aquestes bases.

•
•

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada. pel TFG, d’ un certificat de la Universitat amb la qualificació
obtinguda en el TFG i d’un resum del TFG de 1.500 caràcters. Opcionalment es podrà adjuntar:
Breu currículum vitae de l’autor (extensió màxima de 2 fulls)
Una presentació del TFG en suport audiovisual, d’una durada màxima de 5 minuts. Les imatges que apareguin
en aquestes presentacions han de ser pròpies o d’ús lliure i els sol·licitants hauran de disposar dels drets de
tots els continguts.
.CINQUENA. Publicitat dels premiats
La participació implica atorgar l'autorització al Col·legi d’Economistes de Catalunya a donar publicitat del nom
dels premiats, del títols i dels resums dels projectes i a publicar les fotografies i vídeos de l’acte de lliurament.
Les imatges podran ser difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual del Col·legi (televisió,
premsa, Internet, mitjans externs...). La distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb
l’objectiu de difondre les activitats del Col·legi d’Economistes de Catalunya .
Les persones sol·licitants es comprometen, cas que el seu TFG sigui guardonat, a participar en l’acte de
lliurament del premi, que serà el Sopar dels Economistes del 2019..
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SISENA. Dotació del Premi
El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà un màxim de dotze mencions especifiques als dotze millors
TFG presentats, segons un Jurat.
A tots els guardonats amb menció especifica, el Col·legi els farà un reconeixement públic, mitjançant els seus
canals de comunicació habituals; els atorgarà un diploma acreditatiu; els facilitarà la col·legiació gratuïta
durant tres anys; i els atorgarà una beca consistent en 20 hores de formació per assistir a cursos o seminaris
organitzats per l’Aula d’Economia, a qualsevol seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, en el curs
acadèmic 2019-2010 i 2020- 2021.
Els treballs guardonats es podran presentar en una sessió en el marc de la Jornada dels Economistes o bé en
una sessió acadèmia en alguna de les seus del Col·legi.
Al guardonat amb el millor TFG, el Col·legi d’Economistes de Catalunya li atorgarà, a més a més, una beca
consistent en una dotació econòmica, per import màxim de 3.000 euros, que serà satisfeta pel cost de la
matrícula d’un màster organitzat per l’Aula d’Economia del Col·legi d’Economistes de Catalunya o bé d’un
màster oficial organitzat per la Facultat d’Economia i Empresa a la que pertanyi l’estudiant, impartits en el
curs acadèmic 2020-2021 o 2021-2022. En qualsevol cas la persona guardonada haurà d’acreditar prèviament
justificant de pagament de la corresponent matrícula.
SETENA. Jurat i procés de selecció.(Resolució)
La resolució dels premis serà a càrrec d’un Jurat designat per la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a proposta de la Comissió d’Economistes Investigadors i Docents.
El Jurat estarà composat per un mínim de 6 i un màxim de 10 persones representatives de totes les tipologies
de professionals col·legiats. Com a mínim 1 membre del Jurat ha de ser un representant dels joves col·legiats.
La Junta de Govern designarà d’entre els integrants del Jurat, al seu president o presidenta i al seu secretari
o secretària.
El Jurat presentarà a la Comissió Executiva de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, els
TFG que mereixin ser guardonats amb Menció Especifica. La Comissió Executiva de la Junta de Govern,
ratificarà les mencions específiques i acordarà designar els tres finalistes i resoldre el TFG guanyador.
VUITENA. Criteris de valoració
El Jurat valorarà els següents aspectes del TFG presentats:
• Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament.
• Marc teòric utilitzat.
• Coherència i rigor metodològic.
• Resultats, conclusions i avenç aportat en el camp.
• Qualitat d’expressió i competència comunicativa.
• Capacitat de síntesi.
NOVENA. Lliurament de guardons
El lliurament dels guardons tindrà lloc en el decurs del Sopar dels Economistes de l’any 2019.
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ANNEX
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PREMI JORNADA DELS ECONOMISTES AL MILLOR TREBALL FINAL DE
GRAU 2019
En/Na ________________________________________________, amb DNI ______________________,
estudiant
de
grau
______________________________________
de
la
Universitat
____________________________________, amb adreça de contacte ______________________ i
telèfon ________________ a efectes de notificacions, manifesto la meva voluntat de participar en el
Premi millor Treball Final de Grau (en endavant TFG), convocatòria 2019.
És per aquest motiu que adjunto a la present la següent documentació:
✓
TFG
✓
Certificat de la Universitat amb la qualificació del TFG
✓
Resum del TFG de 1.500 caràcters
Breu currículum de l’autor del TFG
Presentació del TFG en suport audiovisual (durada màxima 5 minuts)
Amb la signatura de la present sol·licitud, manifesto conèixer les bases del premi i estar d’acord amb el
tractament de dades personals que s’indica a sota.

Signatura: ________________
Data: ____________
Aquesta sol·licitud, degudament complimentada i signada, juntament amb la documentació requerida, s’hauran d’enviar a la
següent adreça de correu electrònic premijornada@coleconomistes.cat. Posteriorment, el Col·legi d’Economistes de Catalunya
en justificarà la seva recepció mitjançant comunicat que s’enviarà a l’adreça de correu electrònic que ens hagis facilitat.
El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació annexa, finalitza el dia 30 de setembre de 2019.
En el supòsit que el teu Treball Final de grau obtingui una menció específica, dones la teva conformitat a cedir gratuïtament al
Col·legi d’Economistes de Catalunya tots els drets d’explotació sobre el mateix, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les
modalitats d’explotació, i sense límit temporal ni territorial.
Tanmateix, declares que el TFG presentat no infringeix els drets de propietat intel·lectual de tercers, de manera que exoneres al
Col·legi d’Economistes de Catalunya de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar
derivada del TFG.
En el supòsit que el teu TFG obtingui una menció específica, autoritzes al Col·legi d’Economistes de Catalunya a enregistrar i
publicar la teva imatge, de forma clara i identificable, en fotografies i gravacions corresponents a l’acte d’entrega del guardó o
qualsevol altre relacionat, i a que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions pròpies i en d’altres mitjans
de comunicació habituals, així com a reproduir-les públicament per a la promoció de les activitats i serveis del Col·legi. El present
consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
t’informem que les dades personals que facilites mitjançant aquest formulari seran tractades amb la finalitat exclusiva de tramitar
la teva participació al Premi millor TFG.
Com a persona interessada, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per
les quals es van recollir. Tanmateix, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades d'acord amb les condicions
establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament les tractarem per exercir o defensar reclamacions o en cas de
protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important. Finalment, informar-te que en
determinades circumstàncies, podràs oposar-te al tractament, motivant la teva sol·licitud.
En qualsevol moment podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, adreçant-te al correu electrònic
lopd@coleconomistes.cat o per escrit, a la Seu del Col·legi a Barcelona: Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona.

