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XIII Premi Catalunya d’Economia

Bases del Premi
 1.  La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca amb 

caràcter biennal el Premi Catalunya d’Economia per a la millor obra, treball o estudi en 
general sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, publicat o inèdit. L’ob-
jectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per a una investigació d’alta qualitat.

 2.  El Premi pot recaure tant en persones de dins com de fora dels Països Catalans i pot ésser 
redactat en català, castellà, anglès o francès.

 3.  La candidatura al Premi podrà ser proposada pel mateix autor/s o autora/es en nom seu 
o amb pseudònim, o mitjançant propostes nominades per terceres persones. Una vegada 
rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia sol·licitarà als/les candidats/tes 
documentació addicional.

 4.  Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern 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 
adjudicar-lo, que estarà format pel president i el secretari de la Junta de Govern de la 
Societat, aquest darrer actuant de secretari del Jurat, i cinc persones més de reconegut 
prestigi en el camp de l’economia. Les deliberacions del Jurat seran secretes. D’acord 
amb aquest punt, el Jurat del XIII Premi Catalunya d’Economia 2011 està format per 
Eduard Arruga i Valeri, Francesc Granell i Trías, Guillem López Casasnovas, Francisco 
Pérez García, Joan Ramon Rovira i Homs, Xavier Segura i Porta i Xavier Cuadras Mo-
rató, el qual actua de secretari del Jurat.

 6.  El Jurat actuarà d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna 
d’elles, cada membre del Jurat votarà un nombre de candidatures igual a les que restin 
menys una, i la menys votada a cada ronda serà eliminada, fins a arribar a la guanyadora. 
Els possibles empats entre candidatures menys votades es decidiran pel mateix procedi-
ment de votació o votacions successives de membres del Jurat.

 7.  La dotació del Premi és de deu mil euros (10.000 €), quantitat patrocinada per Cata-
lunya Caixa. En cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repar-
tirà de manera equitativa entre tots els autors/es.

 8.  Els membres del Jurat i de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia no 
poden ser candidats al Premi mentre exerceixen aquesta funció, llevat que es tracti 
d’obres, treballs o estudis col·lectius.

 9.  El Premi s’atorgarà a la tardor de 2011. El lliurament es farà en un acte acadèmic que 
inclourà una conferència a càrrec de la persona o persones guardonades durant el proper 
any acadèmic 2011-2012.

10.  Totes les propostes per a optar al Premi han d’anar adreçades a la Secretaria del Jurat del 
Premi Catalunya d’Economia, Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Cata-
lans, Carme, 47, 08001 Barcelona, al fax 932 701 180 o al correu electrònic sce@iec.cat, 
abans de la fi del mes de juny de 2011.

 Eduard Arruga i Valeri Xavier Cuadras Morató
 President de la Societat Catalana d’Economia Secretari del Jurat del Premi

Barcelona, abril de 2011
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