
Premi 
Recerca Fiscal 
i Estudis Tributaris

Més informació
Consulta les bases reguladores del Premi
web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/
premi-recerca-fiscal-estudis-tributaris

o escaneja aquest codi QR 
per anar directament als  tràmits 

Per a qualsevol dubte
ens pots trobar a 
Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 1a planta 
08010 Barcelona

o enviar-nos un correu electrònic 
dgpef@gencat.cat

o trucar-nos al telèfon 
938 876 487



La Direcció General de 
Planificació i Estudis Fiscals de 
la Generalitat convoca la primera 
edició del Premi Recerca Fiscal i 
Estudis Tributaris. L’objectiu és 
promoure la recerca jurídica i 
econòmica en l’àmbit de la 
hisenda pública i de la gestió 
dels sistemes tributaris. 
Si estudies un grau, postgrau o 
màster a una universitat pública 
o privada, escola de negocis o 
col·legi professional i has 
presentat un treball final que 
tracta sobre dret financer i 
tributari o hisenda pública, 
aquesta és la teva oportunitat.

Esperem el teu treball.
T’hi animes?

500 €
A un treball de
final de grau
de l’àmbit del 
dret financer

i tributari

Categories i premis
Per a cada categora (A, B, C i D) hi ha quatre premis en metàl·lic. Els treballs 
s’han d’haver estat presentat i defensat durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 
2018-2019. Els guardonats rebran un certificat acreditatiu de la Direcció General 
de Planificació i Estudis Fiscals de la Generalitat.

Candidatures
Per presentar la teva candidatura, un cop publicada la convocatòria, has de 
descarregar-te el formulari de sol·licitud que trobaràs a tràmits gencat
web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/premi-recerca-fiscal-estudis-tributaris

Avaluació
Els treballs els avaluarà un jurat format per acadèmics i professionals experts en 
les matèries de dret financer i tributari i d’hisenda pública.

Calendari
Pots presentar el teu treball des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
al DOGC i fins al dia 31 de juliol de 2019. El lliurament de premis tindrà lloc 
durant el quart trimestre del 2019.

500 €
A un treball de
final de grau

de l’àmbit 
de la hisenda 

pública

1.000 €
A un treball de
final de màster 

o postgrau
de l’àmbit del
dret financer

i tributari

1.000 €
A un treball de
final de màster 

o postgrau
de l’àmbit 

de la hisenda 
pública

A B C D


