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Primera. Objectiu de la convocatòria  
 
L’Institut d’Estudis Financers (IEF), fundació privada de formació i divulgació financera, 
convoca els Premis IEF, uns guardons anuals que valoren la professionalitat, els valors, 
la innovació i l’excel·lència en el sector financer, tant a nivell acadèmic com professional 
o empresarial.  
 
Els Premis IEF es divideixen en quatre categories:  
 
 Premi IEF a l’Excel·lència Financera en la Carrera Professional  

Premi IEF a l’Excel·lència Financera en la Carrera Acadèmica  
Premi IEF a l’Excel·lència Financera en Divulgació  
Premi IEF a l’Excel·lència Financera en Comunicació  

 
 
Guardó 
 
Els Premis consistiran en obres artístiques originals entregades durant la cerimònia 
social dels Premis.  
 

 
Segona. Àmbit de la convocatòria  
 
Als Premis hi podran optar totes les empreses/persones/institucions i entitats 
espanyoles que tinguin establert el seu domicili social en l’Estat Espanyol, de qualsevol 
forma jurídica, naturalesa o objecte social, sempre i quan les seves activitats s’ajustin a 
la legalitat vigent i compleixin les característiques de cadascun dels guardons. 



Tercera. Procediment i requisits de les candidatures  
 
Tots els Premis s’adjudiquen per decisió irrevocable dels Jurats.  
 
Procediments  
 

a) Les candidatures seran considerades pels Jurats a proposta d’un o diversos 
dels seus membres.  

b) Cada Premi serà atorgat per una prèvia deliberació del Jurat i per exclusiva 
decisió d’aquest.  

c) El Jurat pot, eventualment, sotmetre a votació les candidatures que siguin 
seleccionades.  

d) En cas d’empat en la votació, es considerarà el que el President, i en la seva 
absència el Secretari, disposin com a vot de qualitat. 

 
 
Requisits formals dels candidats  

 
Cada candidatura haurà de constar de:  
 

a) Una carta del candidat o del representant legal de la entitat proponent, dirigida 
al president del Jurat i remesa al secretari del mateix. En ella s’ha d’especificar 
al Premi al qual opta.  

 
b) Informació detallada de la candidatura. Per a persones fiscals, un CV complet. 

Per a empreses o entitats, una memòria detallada. Ambdós casos han 
d’incorporar la informació suficient sobre els mèrits que considera que reuneix 
per a optar al Premi.  

 
c)  I si el candidat o l’entitat proponent ho considera oportú, tota la documentació   

que  serveixi per a acreditar els mèrits declarats.  
 
La secretaria dels Premis podrà sol·licitar als candidats o proponents els aclariments 
complementaris que cregui necessaris per a una millor avaluació per part dels Jurats.  
 
Termini de presentació de les candidatures  
 
Participaran a la present convocatòria, totes les candidatures rebudes a la secretaria 
dels Premis IEF, Avda. Josep Tarradellas 123, 08029 Barcelona, abans de la reunió de 
cada jurat. 
 

 
Quarta. Jurats  
 
L’IEF ha establert dos Jurats per a atorgar els Premis.  
 
Primer Jurat, format per personalitats del sector econòmic i financer, especialment 
representants d’associacions i corporacions, que debatran i atorgaran els següents 
guardons:  
 
Premi IEF a l’Excel·lència Financera en la Carrera Professional  
Premi IEF a l’Excel·lència Financera en la Carrera Acadèmica  
Premi IEF a l’Excel·lència Financera en Divulgació  



 
Segon Jurat, format per periodistes de reconegut prestigi de diferents mitjans de 
comunicació, atorgarà el Premi IEF a l’Excel·lència Financera en Comunicació.  
 
Aspectes a valorar pel Jurat 
 
- Premi IEF a l’Excel·lència Financera en la Carrera Professional  
L’IEF premia amb aquest guardó a aquelles persones que a través d’una dilatada 
trajectòria professional hagin mostrat un alt grau de competència destacant en el sector 
financer per les seves aptituds en la gestió, la innovació i/o la seva capacitat de lideratge 
per a engegar amb èxit projectes rellevants, valorant addicionalment la seva vinculació 
a causes altruistes, acadèmiques i/o associatives.  
 
- Premi IEF a l’Excel·lència Financera en la Carrera Acadèmica  
L’IEF premia amb aquest guardó a aquelles persones o institucions que hagin destacat 
per la seva trajectòria acadèmica, amb especial atenció a valors com la qualitat, la 
innovació, el rigor i la dedicació; valorant especialment la seva contribució al 
desenvolupament del sector financer en els últims anys.  
 
-Premi IEF a l’Excel·lència Financera en Divulgació  
L’IEF premia amb aquest guardó a aquelles persones o institucions que hagin destacat 
per la seva capacitat de difondre i promoure les millors pràctiques i valors del sistema 
econòmic i financer, fomentant la cultura financera en amplis i diversos sectors socials.  
 
-Premi IEF a l’Excel·lència Financera en Comunicació  
L’IEF premia amb aquest guardó a aquelles persones o institucions del sector econòmic 
i financer que hagin destacat per la seva transparència, qualitat, profunditat i amplitud 
de la informació subministrada al mercat, a clients i accionistes i al públic en general.  
 
Decisió dels premis  
S’emplaçarà als Jurats a una reunió per a prendre les decisions. En el supòsit que algun 
dels membres no pogués assistir a les deliberacions, podrà proposar al secretari del 
Jurat la persona que el substituirà, que haurà de ser necessàriament membre de l’òrgan 
superior de direcció de la institució corresponent.  
 
Caràcter inapel·lable del veredicte  
L’atorgament dels Premis serà mitjançant l’acord adoptat per majoria simple dels 
membres del Jurat corresponent.  
 
El veredicte del Jurat serà inapel·lable, i en contra d’ell no es podrà presentar recurs ni 
reclamació de qualsevol manera o naturalesa.  
 
Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà sotmesa a valoració del 
Jurat, la decisió del qual també serà inapel·lable.  
 

 
Cinquena. Comunicació i difusió del veredicte  
 
La Institució promotora dels Premis es reserva, per a la millor difusió i visibilitat dels 
mateixos, decidir el moment de comunicació pública del nom de los Premiats. Tot sense 
detriment dels guardons que s’entregaran, en qualsevol cas, a la cerimònia pública. 
 
L’IEF divulgarà per tots els mitjans al seu abast el veredicte dels Jurats, i les entitats i 
les persones que resultin guardonades podran donar-li la publicitat que estimin oportuna.  



 

 
 
Sisena. Acte d’entrega dels premis  
 
Els premis seran entregats a una cerimònia pública que se celebrarà durant l’últim 
trimestre del 2019 a Barcelona.  
 
 

Setena. Acceptació de les normes 
  
La simple presentació de candidatures suposarà tàcita i expressament l’acceptació de 
les presents normes, contra les que no es podrà recórrer.  
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol 2019 
  


