El Premi Societat Catalana d’Economia, de caràcter biennal, premia el millor llibre o tesi doctoral,
publicat o fet públic sobre temes d’economia. L’objectiu del Premi és reconèixer i estimular els esforços per una investigació d’alta qualitat realitzada
per persones adscrites a l’àmbit del nostre comú
patrimoni lingüístic i cultural, i pot ésser redactat
en català, espanyol, anglès, francès o italià.

Guardonats amb el Premi
Societat Catalana d’Economia
Marqueu aquí si desitgeu rebre més informació de la Societat Catalana d’Economia.

Envieu les nominacions, abans del 30 de novembre del 2018, a l’atenció de la Secretaria del Premi S.C.E. 2018 (Societat
Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o a l’adreça electrònica sce@iec.cat.
Per a més informació, truqueu al telèfon 935 529 102 (Maite Sánchez).

Nom de qui nomina ....................................................................................................................
Càrrec ............................................................................................................................................
Adreça postal ...............................................................................................................................
Codi postal i població ......................................................Telèfon ............................................
Correu electrònic ..........................................................................................................................

Nominació de l’obra ...................................................................................................................
Autor/a .........................................................................................................................................
Mèrits de l’obra ............................................................................................................................
(Signatura)

NOMINACIÓ DE CANDIDATURES - XI PREMI SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA 2018

Premi Societat Catalana
d’Economia

1996: Joan M. Esteban i Xavier Vives, per Creixement i convergència regional a Espanya i Europa.
1998: Jordi Canals, 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 Economia i política de la privatització local.
2008: Jordi Galí Garreta, per Monetary policy,
inflation and the business cycle.
2010: Francisco Pérez García, per El desenvolupament de l’arc mediterrani espanyol. Trajectòria i
perspectives.
2014: Miquel Puig i Raposo, per La sortida del
laberint.
2016: Humberto Llavador, John E. Roemer i
Joaquim Silvestre, per Sustainability for a Warming Planet.

Societat Catalana d’Economia
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 – 08001 Barcelona
Tel. 935 529 102
A/e: sce@iec.cat
A/I: http://sce.iec.cat
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President:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:

Barcelona, març del 2018

Antoni Montserrat Solé
Secretari del Jurat i de la Societat Catalana d’Economia

Totes les propostes que vulguin optar al Premi
s’han d’adreçar a la Secretaria del Jurat de l’XI Premi
Societat Catalana d’Economia 2018 (Societat Catalana
d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, Carme, 47,
08001 Barcelona), o a l’adreça electrònica sce@iec.cat
abans del 30 de novembre del 2018.

10

El lliurament es farà en el primer semestre del
2019, en un acte acadèmic que inclourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades.

9

Els membres del Jurat o de la Junta de Govern de
la Societat Catalana d’Economia no poden ser candidats al Premi mentre exerceixen aquesta funció.

8

La dotació del Premi, que compta amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”, és de deu mil euros
(10.000 €). En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà de la mateixa manera entre tots els autors i autores.

7

El Jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna d’elles, cada membre del Jurat vota un nombre de candidatures igual
que les que resten menys una, i la menys votada a cada
ronda és eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Els
possibles empats entre candidatures menys votades es
decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives de membres del Jurat.

6

Garreta, Àngel Pes Guixà, Elisabet Viladecans Marsal,
Xavier Vives i Torrents, i Antoni Montserrat i Solé (el
qual actua com a Secretari del Jurat). Les deliberacions
del Jurat són secretes.

Vocals:

Lourdes Beneria i Farré
Jordi Galí i Garreta
Jaume Padrós i Enamorado
Elisenda Paluzie i Hernández
Joaquim Maria Perramón i Ayza
Col·laborador adjunt:
Xavier Farriols i Solà
Delegat de l’IEC:
Andreu Mas-Colell
Corresponent a Madrid: Josep Maria Nus i Badia

Eduard Arruga i Valeri
Joan Ramon Rovira i Homs
Antoni Montserrat i Solé
Humbert Sanz i García

JUNTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA

Eduard Arruga i Valeri
President de la Societat Catalana d’Economia

Un cop seleccionades les candidatures que opten
al Premi, es constituirà el Jurat que l’ha d’adjudicar,
que estarà format pel president, un vocal i el secretari
de la Junta de Govern de la Societat, que actuarà de
secretari del Jurat, i quatre persones més de prestigi reconegut en el camp de l’economia. D’acord amb aquest
punt, el Jurat de l’XI Premi Societat Catalana d’Economia 2018 estarà constituït per Eduard Arruga i Valeri
(President), Enric Fernández i Martínez, Jordi Galí i

5

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

4

La candidatura al Premi pot ser proposada pels
mateixos autors o autores, en nom seu o amb pseudònim, o mitjançant propostes nominades per terceres
persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat
Catalana d’Economia podrà sol·licitar als candidats i
candidates tota la documentació addicional que consideri adient.

3

El treball premiat ha d’haver estat realitzat per
persones adscrites a institucions de l’àmbit del nostre
comú patrimoni lingüístic i cultural, i pot ésser redactat en català, espanyol, anglès, francès o italià.

2

La Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, convoca amb caràcter biennal
el Premi Societat Catalana d’Economia, per al millor
llibre publicat o tesi presentada en els anys 2016, 2017 o
2018, sobre temes d’economia. L’objectiu del Premi és
reconèixer i estimular els esforços per a una investigació d’alta qualitat.

1

BASES DE L’XI PREMI SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA 2018

