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PREMIS

Premi CAtAlunyA d’eConomiA

Instituït l’any 1991 per la Societat Catalana d’Economia, atorgant-lo a la 
millor obra sobre l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, redactada 
en català, espanyol, anglès, francès, o italià.

Fins el 2011 ha estat patrocinat per Caixa Catalunya, i després per l’Obra 
Social «la Caixa». 

1991 Pere Lleonart i Llibre, per «El potencial del sistema de ciutats de 
Catalunya» i «Les potencialitats dels centres industrials de tercer nivell»

1992 James K. J. Thomson, per «A Distinctive Industrialization: Cotton in 
Barcelona, 1728-1832»

1993 Pere Riera i Micaló, per «La metodologia cost-benefici. Una aplicació 
als cinturons de Ronda de Barcelona»

1994 Josep Oliver i Alonso, per «Estimació de la renda familiar disponible 
per càpita de Barcelona, els seus districtes i els 27 municipis de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona» i «El PIB de la Ciutat de 
Barcelona 1993 i previsions per a 1994»

1995 Santi Ponce i Vivet, per «Transformacions agrícoles i canvi social a la 
Catalunya rural: el cas de la comarca d’Osona»
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1997 Ernest Reig Martínez, per «Capitalización y crecimiento de la 
economía catalana, 1955-1995»

1999 Antoni Riera i Font, per «Cap un nou model d’elecció discreta en les 
bases del mètode del cost de viatge. Aplicació als espais naturals protegits 
de l’illa de Mallorca»

2001 Francesc Valls Junyent, per «El paper de les exportacions vitícoles en 
la configuració de les relacions exterior de l’economia catalana, 1672-
1869»

2003 Carles Manera Erbina, per «Història del creixement econòmic a 
Mallorca (1700-2000)»

2005  Xavier Vives i Lluis Torrents, per «Estratègies de les àrees metropolitanes 
europees davant l’ampliació de la Unió Europea»

2007 Lionel Artige, Isabel Busom, Walter García-Fontes, Inés Macho 
Stadler, Xavier Martínez-Giralt i Rosella Nicolini, per «La situació 
de la innovació a Catalunya»

2009 Ramon Caminal Echeverría, per «Markets and linguistic diversity»

2011 Germà Bel i Queralt, per «Espanya, capital Paris»

2015 Elisenda Paluzie i Hernández, per «Podem! Les claus de la viabilitat 
econòmica de la Catalunya independent»

2017 José García Montalvo, per «Política de preus públics i eficàcia del 
sistema de beques a Catalunya»

2019 Yolanda Blasco-Martel i Carles Sudrià i Triay, per «El Banc de 
Barcelona 1874-1920: decadència i fallida»
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Premi SoCietAt CAtAlAnA d’eConomiA

Instituït l’any 1996 per la Societat Catalana d’Economia, atorgant-lo a la 
millor obra sobre temes d’economia, realitzada dins de l’àmbit de terres de 
llengua i cultura catalanes, redactada en català, espanyol, anglès, francès, o italià.

Fins el 2010 ha estat patrocinat per Caixa Catalunya, i després per l’Obra 
Social «la Caixa».

1996 Joan Maria Esteban i Marquillas, i Xavier Vives i Torrents, per 
«Crecimiento y convergencia regional en España y Europa»

1998 Jordi Canals i Margalef, per «Universal Banking. International 
Comparisons and Theoretical Perspectives»

2000 Guillem López Casasnovas i Esther Martínez García, per «La 
balança fiscal de Catalunya amb el govern central»

2002 Joan Mogas Amorós, per «Mètodes de preferències declarades en la 
valoració d’atributs ambientals. Una aplicació de l’experiment d’elecció 
i del mètode d’ordenació contingent als boscos de Catalunya»

2004 Ignasi Nieto i Joaquim Solà, per «El sistema elèctric espanyol des de la 
perspectiva industrial»

2006 Germà Bel i Queralt, per «Economía y política de la privatización 
local»

2008 Jordi Galí i Garreta, per «Monetary policy, inflation and the business 
cycle» 

2010 Francisco Pérez García, per «El desarrollo del arco mediterráneo 
español. Trayectoria y perspectivas»

2014 Miquel Puig i Raposo, per «La sortida del laberint»
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2016 Humbert G. Llavador, Joaquim Silvestre i Benach, i John E. Roemer, 
per «Sustainability for a Warming Planet»

2018 Massimo Motta, Chiara Fumagalli i Claudio Calcagno, per 
«Exclusionary practices. The economics of monopolisation and abuse of 
dominance»

2020 Sergi Basco Mascaró, per «Housing Bubbles: Origins and Consequences»

Premi FerrAn Armengol i tubAu

Instituït l’any 1974 en memòria dels esposos Ferran Armengol i Tubau i 
Carme Mir, pels seus hereus, en formar la Fundació Armengol i Mir, atorgant-lo a 
la millor obra, treball, tesi o estudi —publicat o inèdit— sobre les assegurances i 
la previsió social, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, 
redactada en català, espanyol, anglès, francès o italià.

Fins el 2008 ha estat patrocinat per la Fundació Armengol i Mir, i després 
per la Mútua de Propietaris, amb la col·laboració del Consell de Col·legis de 
Mediadors d’Assegurances de Catalunya, i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

1974 Arcadi García Sanz i Maria Teresa Ferré i Mallol, per «Assegurances i 
canvis marítims medievals a Barcelona» 

1978 Osvald Cardona, per «Vocabulari català d’assegurances»

1982 María Concepción Hill Prados, per «Els clubs de protecció i 
indemnització en el camp de l’assegurança marítima»

1999 Ramon Morral Soldevila, per «El seguro de crédito. Especial referencia 
a la delimitación del riesgo»

2002 Montserrat Guillén i Mercedes Ayuso, per «Detecció del frau en 
l’assegurança de l’automòbil»
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2005 Antoni Bosch-Domènech i Joaquim Silvestre i Benach, per 
«Reflections on Gains and Losses, Experimental Evidence on Risk 
Aversion and Attraction. Do the Wealthy Risk More Money? Does Risk 
Aversion or Attraction Depend on Income?»

2008 Miguel Santolino Prieto, per «Mètodes economètrics per a la valoració 
qualitativa i quantitativa del dany corporal a l’assegurança de 
l’automòbil»

2011 Daniel Blay Berrueta, per «Sistemes d’atenció de llarga durada per a la 
cobertura i el finançament de les situacions de dependència: assegurança 
privada i hipoteca inversa»

2014 Jaume Bellés i Sampera, per «Noves mesures del risc a efectes de 
solvència a les companyies d’assegurances»

2018 Lluís Bermúdez Morata i Dimitris Karlis, per «Tarifació d’assegurances 
amb múltiples garanties correlacionades»

Premi miquel biAdA i bunyol

Instituït l’any 2021 i patrocinat per la Societat Catalana d’Economia, 
atorgant-lo a la millor obra sobre infraestructures, redactada en català, espanyol, 
anglès, francès, o italià.

2021 Santiago Montero i Homs, i Carles Viader i Soler, per «Idees per a la 
transició ferroviària: actuacions a curt i mig termini» 
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Imatge del llibre de Germà Bel España, capital París.

Imatge de Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la 
Catalunya independent d’Elisenda Paluzie.




