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CURRICULUM VITAE  
ACADÈMIC / ACADÉMICO / ACADEMIC  

Dades personals / Datos personales / Personal information 

Nom / Nombre / First name 

Emili 

Cognoms / Apellidos / Family name 

Grifell - Tatjé 

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality 

Espanyol 

Formació acadèmica / Formación académica / Education 

Doctor 

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information 

Categoria acadèmica / Categoría académica / Academic post 

Catedràtic d'Universitat  

Responsabilitat acadèmica actual / Responsabilidad académica actual / Current academic responsibility 

 No / No / No 

 Sí / Sí / Yes  Especificar / Especificar / Specify       

Institució / Institución / Institution 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Centre / Centro / Centre 

Facultat d'Economia i Empresa 

Departament / Departamento / Department 

Empresa 

Àmbits de coneixement / Ámbitos de conocimiento / Fields of knowledge CONACIT 

 Humanitats / Humanidades / Humanities  

 Ciències Socials / Ciencias Sociales / Social Sciences  

 Ciències / Ciencias / Sciences  

 Ciències de la Vida / Ciencias de la Vida / Life Sciences  

 Ciències Mèdiques i de la Salut / Ciencias Médicas y de la Salud / Health and Medical Sciences  

 Enginyeria i Arquitectura / Ingeniería y Arquitectura / Engineering and Architecture 

Especialització (codis UNESCO) / Especialización (códigos UNESCO) / Specialization (UNESCO codes) 

5311 

Idiomes / Idiomas / Language skills 

Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent) / Valorar de 1 (nociones) a 5 (excelente) / Grade from 1 (notions) to 5 (excellent) 

 Llegit / Leído / Read Parlat / Hablado / Spoken Escrit / Escrito / Written 
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Català / Catalán / Catalan  5 5 4 

Castellà / Castellano / 

Spanish 
5 5 5 

Anglès / Inglés / English 5 3 4 

Francès / Francés / French 1 1 1 

      - - - 

      - - - 

Experiència en recerca / Experiencia en investigación / Research experience 

Màxim 5 línies. Dades dels últims 10 anys (paraules clau de línies de recerca) / Máximo 5 líneas. Datos de los 

últimos 10 años (palabras clave de líneas de investigación) / Maximum 5 lines. Data of the last 10 years (key words of the 

research lines) 

Efficiency and Productivity Analysis, Business Economics, Business Models, Business 

Performance, Business Strategy, Productivity Accounting, Industrial Organization and 

Regulation, Management, Managerial Economics. 

Nombre de sexennis avaluats positivament / Número de sexenios evaluados positivamente / Number of six-year 

periods of research positively assessed 

4 (últim 2005-2010)  

Si es considera pertinent, indicar les 5 publicacions més rellevants / Si se considera pertinente, indicar las 5 

publicaciones más relevantes / Whether it’s considered, provide the 5 most important published works 

Grifell-Tatjé, E., and C.A.K.Lovell (2015). "Productivity Accounting. The Economics of Business Performance." Cambridge 

University Press: New York. [ISBN 978-0-521-88353-5 Hardback; ISBN 978-0-521-70987 Paperback] 

Brea-Solís, H., R. Casadesus-Masanell and E. Grifell-Tatjé (2015). "Business Model Evaluation: Quantifying Walmart’s 

Sources of Advantage." Strategic Entrepreneurship Journal (Special issue on Business Models), vol.9, issue 1, pp. 12-33. 

(article lider) 

Blázquez Gómez, L. and E. Grifell-Tatjé (2011). “Evaluating the Regulator: Winners and Losers in the Regulation of 

Spanish Electricity Distribution,” Energy Economics, vol. 33, issue 5, September. pp. 807-815.  

Grifell-Tatjé, E., and C.A.K.Lovell (2008). “Productivity at the Post: its Drivers and its Distribution,” Journal of Regulatory 

Economics vol. 33, issue 2, April), pp. 133 – 158. 

Grifell-Tatjé, E. and C.A.K. Lovell (1999), "Profits and Productivity,”. Management Science. Vol. 45, issue 9, September, 

pp. 1177 – 1193. (article lider)  
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Experiència en docència / Experiencia en docencia / Teaching experience 

Màxim 10 línies. Dades dels últims 5 anys, indicant titulacions i nivell (grau, màster, doctorat) / Máximo 10 líneas. 

Datos de los últimos 5 años, indicando titulaciones y nivel (grado, máster, doctorado) / Maximum 10 lines. Data of the last 

5 years, providing degrees and level (bachelor, master, PhD) 

En el grau s’ha impartit docència en l’assignatura “Economia de l’Empresa I” obligatòria 

de primer curs: 2010/2011 i 2011/2012. També en l'assignatura troncal "Economia de 

l'Empresa" segon any de llicenciatura: 2009/2010 i 2010/2011. Docència en l’assignatura 

optativa de quart curs de grau “Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva”: 2013/2014. 

Docència en el màster oficial de recerca “Management, Organization and Business Economics” 

(MMOBE) i coordinador acadèmic des de l'1/10/2009 fins al 31/03/2013. També coordinador 

acadèmic del programa oficial de doctoral "Doctorate in Economics, Management and 

Organization” (DEMO) des de l'1/01/2008 fins al 31/08/2013. S’han dirigit treballs de 

recerca, treballs fi de màster i tesis doctorals. Any sabàtic durant el curs acadèmic 

2014/2015. 

Nombre de quinquennis avaluats positivament / Número de quinquenios evaluados positivamente / Number of five-

year periods of teaching positively assessed  

6 (estatal: 2 nivell 27, 4 nivell 29) 

6 (autonòmic: 3 nivell 27, 3 nivell 29)  

Experiència en gestió / Experiencia en gestión / Management experience 

Màxim 10 línies. Càrrec i temporalitat / Máximo 10 líneas. Cargo y temporalidad / Maximum 10 lines. Post and duration 

Al llarg de la meva carrera acadèmica he ocupat diversos càrrecs de gestió entre els quals 

vui destacar: i) Vicedegà, i Degà en funcions, des de l'01/02/1990 fins al 25/06/1992 de 

la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona; ii) Director 

del Departament d'Empresa de la UAB des de l'01/01/2011 fins al 31/12/2013; iii) Membre 

titular de la Comissió d'Economia i Organització de la UAB des del 16/12/2011 fins al 

31/12/2013; iv) Membre titular de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics de la UAB, des de l'01/01/2011 fins al 09/10/2013. 

Experiència en el disseny de programes de formació / Experiencia en el diseño de programas de 
formación / Study programme design experience 
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Màxim 10 línies / Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines  

Coordinador acadèmic del programa oficial de doctorat “Doctorate in Economics, Management 

and Organization” (DEMO) durant l'etapa que va portar a la creació de màsters de recerca 

separats dels programes de doctorat. Coordinador acadèmic, moment seva creació, del nou 

màster de recerca “Master in Management, Organization and Business Economics” (MMOBE), 

impartit integrament en llengua anglesa, que va ser acreditat com a màster oficial per 

part del Ministeri d'Educació. Coordinador acadèmic del programa oficial de doctorat DEMO 

en el moment de la seva acreditació, any 2012. Disseny i coordinació de les assignatures 

de llicenciatura i grau anomenades en l’apartat “experiència en docència”. Així com 

coordinador de continguts del mòdul “markets, strategy and performance” del programa 

MMOBE. 

Experiència en avaluació de la qualitat / Experiencia en evaluación de la calidad / Experience in 
quality assessment 

Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan. Especificar si la participació va ser com a membre d’un 

comitè intern (CAI) o d’un comitè extern (CAE) i el rol desenvolupat (president/a, secretari/a, vocal, metodòleg/a). 

Per ex. Institucions: nom universitat-AQU-CAE- vocal-2005 / Indicar qué se ha evaluado, con qué organismo y 

cuando. Especificar si la participación fue como miembro de un comité interno (CAI) o de un comité externo (CAE) y el rol 

desarrollado (presidente/a, secretario/a, vocal, metodólogo/a). Por ej. Instituciones: nombre universidad-AQU-CAE-vocal-

2005 / Provide what’s been assessed, for which organisation and when. Specify the kind of review team-panel: internal or 

external and the category-role within the review team/panel (chair, secretariat, member, methodological expert). E.g. 

Institutions: university name-AQU-internal-vocal-2005 

 Titulacions / Titulaciones / Degrees:       

 Institucions / Instituciones / Institutions:       

 Serveis / Servicios / Services:       

 Professorat / Profesorado / Teaching staff: Membre assesor de la Comissió de Professorat Lector i 

Professorat Col.laborador de l'àmbit de les Ciències Socials, AQU. 2006. 

 Recerca / Investigación / Research: "Coordinador Adjunto del Área de Economía", des de l'1 de 

febrer 2006 fins al 31 de gener 2011, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). 

"Coordinador Adjunto del Área de Economía", des de l'1 de gener 2001 fins al 1 de gener 

2002, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).  

 Sistemes de qualitat / Sistemas de calidad / Quality systems:       

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details 
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Màxim 10 línies Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a / Máximo 10 líneas. Datos relevantes de 

acuerdo a un futuro perfil de evaluador/a / Maximum 10 lines. Relevant details according to a possible reviewer profile 

A banda dels aspectes ja nomenats: i) Coordinador Adjunt, area d'economia de l'ANEP, en 

dues etapes diferents, temps total uns sis anys; ii) Membre Comissió Professorat Lector, 

AQU, 2006. Diferents ocasions membre Comissió Experts proyectes recerca Plà Nacional 

Ministeri Educació. Avaluador revistes i editorials internationales de referencia. Membre 

de tesis doctorals en universitats estrangeres: Göteborg University (Suècia), Universitè 

Catholique de Louvain la Neuve (Belgica), Universitè de Paris (Pantheon-Assas), The 

University of New England (Austràlia), Univesity of Perpinan, Kent Business School (UK), 

així com "Committee Member (Chairman + three members) for the position Professor with 

special Responsibilities of Applied Industrial Economics and Agribusiness, Univesity of 

Copenhaguen" (Dinamarca), 2011. Membre i president diverses comissions universitats 

espanyoles. 


