
 
 

PREMIS I RECONEIXEMENTS ALS QUE PODEN OPTAR L’ESTUDIANTAT DE L’FDE 
 

Entitat atorgant Objecte del premi Bases 

 
Col·legi d'Economistes de Lleida 

 
Reconeixement del millor TFG de la titulació 
d’ADE de l’FDE. 

 
Hi participen els estudiants del grau en ADE de l’FDE que hagin obtingut una qualificació 
de matrícula d’honor en l’avaluació del TFG durant el curs acadèmic. 
 
Premi:  
- Formació valorada en 1.000 euros  
- Col·legiació gratuïta durant 1 any i bonificacions posteriors. 

 
Fundació Roca i Galès 

 
Reconeixement del millor TFG de l’FDE  sobre 
cooperativisme. 

 
Estudiants de la UdL que hagin superat un TFG sobre cooperativisme. Es poden 
presentar candidatures fins el 15 de juliol de l’any en curs a la Secretaria de la Facultat 
de Dret i Economia. 
 
Premi: 
- Dotació econòmica: 500 euros. 

 

 
Associació Dret a Morir  Dignament 
Catalunya. 

Reconeixement del millor TFG de la UdL 
sobre temes relacionats amb la mort i la 
llibertat de l’ésser humà per escollir 
racionalment el seu destí personal. 

 
Estudiants de la UdL que hagin superat un TFG sobre el tema assenyalat. Es poden 
presentar candidatures fins el 15 de juliol de l'any en curs a la Secretaria de la Facultat 
de Dret I Economia. 
 
Premi:  
- Diploma acreditatiu  
- Gratuïtat de la quota de soci/a de l’Associació Morir Dignatment durant 2 anys. 

 
 

 
Premi TFG sobre Dret Processal en memòria 
de Josep M. Guarro 

 
Reconeixement del millor TFG de l’FDE sobre 
Dret Processal 

Estudiants de la UdL que hagin superat un TFG sobre el tema assenyalat. Es poden 
presentar candidatures fins el 15 de juliol de l’any en curs a la Secretaria de la Facultat 
de Dret i Economia 
 
Premi:  
- Dotació econòmica: 800 euros. 

 

  Fundació Jaume Rubió i Rubió 

Reconeixement al millor TFG de la UdL sobre 
la situació econòmica I social de Lleida I les 
dificultats que suposa per la inserció I la 
estabilització laboral dels col·lectius més 
vulnerables. 

Estudiants de la UdL que hagin superat un TFG sobre el tema assenyalat. Es poden 
presentar candidatures del 20 al 30 de juliol de l’any en curs 

  La instància de presentació s'haurà de descarregar del següent web: 
  www.fundaciojaumerubioirubio.cat 
 
  Premi: 

- Dotació econòmica: de 3.000 euros 
 
 

 
Àrea de Dret Administratiu de l’FDE 

 
Lliga de Debat de la UdL 

 
L’equip vencedor representa a la UdL en l`edició de la Lliga Debat de la Xarxa Vives. 

 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 
Premi al Reconeixement del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 

 
Millor currículum universitari d’ADE. 
 
Premi:    
- Diploma   acreditatiu   i   col·legiació   gratuïta temporal, entre altres avantatges. 

 
Fundació FUNDE 

 
Premis FUNDE 

 
A l’estudiant de darrer curs del Grau en ADE amb millors qualificacions acadèmiques 
 
Premi: 
- Trofeu 

 
Universitat de Lleida 

 
Premis als millors estudiants de la UdL 

 
Premis extraordinaris de final de carrera, màster i doctorat (Normativa de Premis 
Extraordinaris: Graus i Màsters aprovada pel Consell de Govern del 17 de desembre 
de 2014). 

 
Aula de Borsa 
 

 
Concurs de Simulació de Borsa 

 
Premis als components dels tres grups guanyadors. 

 
Vicerectorat de Planificació, Innovació I 
Empresa, Càtedra d’Emprenedoria Universitària 
i GLOBALleida 

 
 

Concurs Idea 

 
Desenvolupament d’Idees de Negoci Innovadores Vicerectorat  de  Planificació,  
Innovació  i Empresa. 
 
Premis: 
- Dotació econòmica: 1r 4.000  euros /  2n  2.000 euros. 

 

http://www.fundaciojaumerubioirubio.cat/

