
IX Premi FerranArmengol i Tubau

Bases del Premi
1. La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca el
Premi Ferran Armengol i Tubau, per a la millor obra, treball, tesi, estudi sobre les asse-
gurances i la cobertura de risc, des de la perspectiva econòmica, jurídica històrica o fi-
nancera, publicat o inèdit. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per
a una millor investigació en el camp de les assegurances i la cobertura de risc.

2. El Premi, de caràcter triennal, pot recaure tant en persones de dins com de fora dels
Països Catalans.

3. La candidatura al Premi podrà ser proposada per la mateixa persona interessada en nom
seu o mitjançant la nominació per terceres persones.

4. Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de la Societat, constituïda en
comitè ad hoc, que en seleccionarà un màxim de cinc.

5. Un cop seleccionades les candidatures que opten al Premi, es constituirà el Jurat per adju-
dicar-lo, que estarà format pel president, vicepresident i secretari designats per part de la
Societat Catalana d’Economia, i quatre persones més de reconegut prestigi en el camp de
les assegurances i de cobertura de risc. D’acord amb aquest punt, el Jurat del IX Premi
Ferran Armengol i Tubau 2008 està format per Pere Puig i Bastard, Artur Saurí del Río,
Mercedes Ayuso Gutiérrez, Francesc Bonet i Armengol, Josep Lluís Pérez Torres, Joan
Maria Xiol i Quingles i Àngels Roqueta i Rodríguez com a secretària.

6. El Jurat actuarà d’acord amb el sistema de votacions successives. Les deliberacions del
Jurat seran secretes. En cadascuna d’elles, els 7 membres del Jurat votaran un nombre de
candidats igual als que restin menys un, i el menys votat a cada ronda serà eliminat, fins
a arribar al guanyador. Si un membre del Jurat no pogués assistir a les votacions, po-
drà delegar el seu vot en un altre membre del Jurat. Els possibles empats entre candi-
dats menys votats es decidiran pel mateix procediment de votació o votacions successi-
ves de membres del Jurat.

7. La dotació del Premi és de sis mil euros (6.000€), quantitat patrocinada per la Fundació
Armengol i Mir, Mútua de Propietaris, el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegu-
rances de Catalunya i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya. Si el Premi resta desert, la So-
cietat Catalana d’Economia podrà destinar-ne l’import a un treball d’investigació sobre
assegurances o cobertura de risc d’un estudiós, sota la direcció d’un membre del Jurat o
de la Junta, el qual serà publicat en l’Anuari de la Societat Catalana d’Economia.

8. Els membres del Jurat i de la Junta de la Societat Catalana d’Economia no poden ser can-
didats al Premi mentre exerceixen aquesta funció.

9. El Premi s’atorgarà el 2008. El lliurament es farà en un acte acadèmic que inclourà una
conferència a càrrec de la persona guardonada, durant el segon trimestre.

10. Totes les propostes per optar al Premi han d’anar adreçades a la Societat Catalana d’Eco-
nomia, Institut d’Estudis Catalans, a l’atenció d’Àngels Roqueta, Carme, 47, 08001 Bar-
celona, e-mail aroqueta@compaspe.es o fax 932 701 180 abans del 29 de febrer de
2008.

Pere Puig i Bastard Àngels Roqueta i Rodríguez
President Secretària del Premi

Barcelona, gener de 2008
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