
 
 

 
25 Bases de participació Premis Cambra 2018 

 

CCOONNDDIICCIIOONNSS  GGEENNEERRAALLSS  
 

• La candidatura podrà ser presentada per la mateixa empresa o per una 
altra empresa, entitat o institució que vulgui avalar l’empresa proposada. 

• Una empresa podrà presentar la seva candidatura a més d’un premi. No 
obstant això, solament podrà ser guardonada per un dels Premis Cambra i 
serà el jurat qui decideixi quina és la candidatura més meritòria. 

• L’empresa candidata haurà de presentar el formulari de participació 
adjunt a les bases que correspon al premi al qual vol optar, degudament 
emplenat i especificant clarament el mèrit o mèrits aportats, i s’haurà de 
lliurar per correu electrònic (comunicacio@cambraterrassa.org).  

• Tota la informació, així com els formularis de participació, es poden 
descarregar a través de la pàgina web dels Premis Cambra: 
www.premiscambra.com 

• La candidatura que presentaran les empreses haurà de ser concisa i haurà 
de respondre als criteris indicats en les bases de participació. 

• El termini de lliurament de candidatures finalitza el divendres 16 de 
març del 2018. 

• La Cambra difondrà públicament els noms de les empreses premiades a 
través dels mitjans de difusió que cregui més convenients. 

• Es podrà premiar empreses ja guardonades amb anterioritat amb el mateix 
premi quan hagin transcorregut 5 anys des de l’últim guardó. 

• Les empreses premiades en anys anteriors podran presentar-se per altres 
categories quan hagin transcorregut 3 anys de l’últim guardó. 

• Les actuacions que el jurat considerarà i avaluarà s’hauran d’haver 
realitzat o finalitzat dins de l’any 2017. 

• El guardó consistirà en una distinció i un diploma acreditatiu del Premi, que 
els guardonats podran utilitzar a tots els efectes. 

• El fet de participar pressuposa la total acceptació de les bases i de les 
resolucions del jurat. 

• Per a qualsevol dubte o aclariment poden adreçar-se al telèfon 937339833 
o e-mail comunicacio@cambraterrassa.org (Elisenda Moncada o 
Ariadna de Ignacio-Simó). 
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