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Bases 
 
1. L'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya estableix una beca de 10.000 euros 

per a la realització d’una Tesi doctoral en l’àmbit de l’enginyeria. La beca té el suport econòmic 
de la Fundació Caixa d’Enginyers. 
 
La beca es farà efectiva de la forma següent: en un compte corrent de la Caixa d’Enginyers 
s’ingressarà el 20% de l’import total en el moment d'adjudicar la beca; el 40% als dotze mesos 
de l'adjudicació previ informe favorable del director de la Tesi; la resta (40%) es pagarà un cop 
aprovada la tesi i mai més tard dels tres anys de l'adjudicació de la Beca. La beca es farà 
efectiva sempre i quan el candidat/a segueixi sent col·legiat/ada o associat/ada (no podran 
presentar-se els associats que siguin socis estudiants).    

 
  

2. Els sol·licitants hauran d’omplir el formulari que trobaran al següent enllaç i seguir les 
instruccions per enviar: 
 

- Memòria explicativa del Projecte de Tesi (màxim 10 pàgines) i resum (màxim 1 pàgina), 
sense nom de l’autor/a, ni el director/a, ni tampoc cap nom ni logotip de l’Escola.  

- Document explicatiu que especifiqui el Pla de recerca per a Tesi doctoral ha estat  
admès i aprovat. 

 
3. El termini de presentació dels projectes i de la documentació que aquí es demana, 

finalitzarà el 13 de maig del 2022. Per a més informació: premisdiada@mail.eic.cat. Telf: 93 
319 23 00. Montse Hita (Coordinació dels Premis). 

 
4. El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern i Junta Directiva de l’Associació/Col·legi 

d'Enginyers Industrials de Catalunya. En formaran part persones de prestigi del món Acadèmic 
i de l’Empresa. El President del Jurat serà designat també per les Juntes. Actuarà de 
Secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers 
Industrials de Catalunya. 

 
5. L’Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya garanteixen que el Jurat dels 

Premis no tindrà accés a l’autoria dels treballs presentats. 
 
6. El Jurat tindrà molt en compte els objectius, contingut científic i metodologia. Les decisions del 

Jurat seran adoptades per acord de la majoria dels seus membres. El veredicte del Jurat serà 
inapel·lable i la beca podrà declarar-se deserta. 

 
7. El Jurat donarà a conèixer el veredicte de la beca en un acte públic que es farà en el transcurs 

de la Diada dels Enginyers 2022. 
 
8. La tesi objecte d'ajut restarà en propietat dels autors, però caldrà fer constar la beca en virtut 

de la qual ha estat realitzada, fent especial esment que prové de l'Associació/Col·legi 
d'Enginyers Industrials de Catalunya amb el suport de la Fundació Caixa d’Enginyers. Una 
còpia digital de la tesi quedarà dipositada a l'Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. 

 
9. Tots els participants en el concurs hauran d’acceptar que la seva imatge, dades personals, així 

com una descripció del treball presentat, puguin ser utilitzats als efectes d’informar sobre la 
participació, el resultat i la promoció d’aquest concurs als mitjans de comunicació de les 
institucions dels Enginyers Industrials de Catalunya”. 

 
10. La presentació de la sol·licitud d'una beca suposa la plena acceptació d'aquestes bases. 
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