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INTRODUCCIÓ 
 
Els Premis Cambra, un reconeixement a l’empresa 
 
Els Premis Cambra són el reconeixement públic anual que la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa atorga a aquelles empreses i persones emprenedores que contribueixen 
a potenciar el desenvolupament econòmic i social de la seva demarcació.  
 
Aquest reconeixement està obert a la participació de totes les empreses amb presència en 
un dels 12 municipis de la demarcació de la Cambra de Terrassa. El criteri d’elecció dels 
guanyadors es duu a terme amb un rigorós procés de valoració per part d’un jurat format per 
persones de prestigi vinculades al món institucional, polític, empresarial i periodístic.  
 
Els Premis Cambra, uns guardons amb història 
 
Els Premis Cambra tenen el seu origen en l’any 1977, quan aquesta institució ja premiava les 
empreses exportadores amb les Medalles al Mèrit Exportador, i donava també distincions al 
comerç a través de l’acte de cloenda de la tradicional Setmana del Comerç. Tots dos actes 
reconeixien, de manera pionera en el seu moment, la tasca comercial i internacional de les 
empreses de la demarcació. 
 
Aquests esdeveniments es van mantenir de forma ininterrompuda fins l’any 2000 quan es 
varen crear els Premis Cambra, uns guardons que tenen la voluntat de mantenir l’esperit 
fundacional i ampliar-lo als àmbits de promoció econòmica i servei a l’empresa amb els 
quals s’identifica l’entitat. 
 
A través dels Premis, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa se situa com una 
institució econòmica amb clara vocació de lideratge institucional que reconeix la tasca de 
les empreses a les quals representa i serveix. 
 
Lliurament de premis, un acte emblemàtic 
 
Un cop el jurat emet el veredicte, el procés culmina amb un acte institucional de lliurament 
de premis, que té lloc tradicionalment durant el mes de juny. Aquest esdeveniment 
econòmic i social, que finalitza amb un sopar relacional, reuneix més de 500 persones, entre 
les quals s’hi compta una nombrosa presència d’empresaris, així com representants del món 
econòmic, social i polític.  
 
L’acte de lliurament ha comptat anualment amb la presència d’una personalitat rellevant 
del món institucional i/o polític de les diferents administracions públiques. 
 
Des de la creació dels guardons, han estat un destacat punt de trobada entre empresaris de 
la demarcació de la Cambra de Terrassa i les principals institucions econòmiques del país, 
fet que ha comportat que els Premis Cambra siguin ja un referent dins de l’àmbit 
institucional i empresarial català. 
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BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 
 
Primera.-  Bases Generals dels Premis Cambra 2020 
 

El fet de participar pressuposa la total acceptació de les bases generals i les 
bases especifiques així com les resolucions del jurat. 
Tota la informació, així com les bases dels Premis Cambra, es troben a la 
pàgina web: www.premiscambra.com 

 
Segona.- Categories 2020 
 

En aquesta edició, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
reconeixerà públicament a través dels Premis Cambra aquelles 12 empreses 
(dues per cada categoria) de la seva demarcació que es presentin i que hagin 
destacat en els següents àmbits: 
 
• Premi Cambra a la Internacionalització 
• Premi Cambra a l’Empresa Saludable 
• Premi Cambra a la Innovació 
• Premi Cambra a l’Estratègia Empresarial 
• Premi Cambra al Comerç 
• Premi Cambra a l’Empresa de Nova Creació 

 
A més, a l’edició 2020 dels Premis Cambra, està previst que, d’entre les 12 
empreses guardonades, s’esculli el PREMI ESTEL·LAR CAMBRA, que serà 
votat in-situ pel públic assistent a l’acte de lliurament i s’atorgarà per votació 
popular. 
 

Tercera.-  Objectius de Desenvolupament Sostenible 
 

El 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament 
Sostenible, 17 objectius per transformar el món en un lloc sostenible per 
millorar la vida de tots. Per mitjà de l’entorn empresarial hi ha una gran 
oportunitat de contribuir-hi significativament. 
 
Encoratgem al conjunt d’empreses de la nostra demarcació a destacar 
aquells esforços que estiguin orientats a alguns dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible amb que compta aquesta Agenda, sigui quina 
sigui la modalitat de premi en la que es presentin. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

 
Quarta.- Mèrits de cooperació empresarial 
 

Es considerarà positivament que les empreses candidates presentin 
experiències de participació i cooperació empresarial, com ara la 
participació en clústers sectorials, la col·laboració universitat/empresa o la 
col·laboració amb agrupacions i associacions, entre d’altres. 

http://www.premiscambra.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Cinquena.- Candidatures 
 

Podran ser candidates aquelles empreses quina seu social o activitat estigui 
ubicada a la demarcació de la Cambra de Terrassa. 
Les empreses premiades en anys anteriors podran tornar a presentar-se 
quan hagin transcorregut 5 anys des de l’últim guardó. 
Queden excloses de participar en aquests premis totes aquelles empreses 
que puguin estar vinculades amb el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. 
 

Sisena.-  Presentació de candidatures 
 

 Una empresa podrà presentar la seva candidatura a més d’un premi, però 
només podrà ser guardonada per un dels Premis Cambra. 
La candidatura haurà de ser concisa i respondrà als criteris indicats en les 
bases de participació. 
L’empresa candidata haurà d’emplenar el formulari web de participació a 
l’apartat web:  
http://www.premiscambra.com/bases-i-formularis-candidatura/  
 

Setena.-  Jurat dels premis Cambra 
 
 El Jurat estarà constituït per representants de la Generalitat de Catalunya,  

d’ajuntaments de la demarcació i dels òrgans de govern de la Cambra, així 
com per guardonats en l’anterior edició dels Premis, per representants dels 
patrocinadors i per representants de mitjans de comunicació. 

 Serà el Jurat qui decideixi quines són les dues candidatures més meritòries 
en cada categoria, d’entre aquelles que una comissió de membres del plenari 
de la institució hagi validat com a finalistes. 
 

Vuitena.-  Guardó 
 

El guardó consistirà en una distinció i un diploma acreditatiu del Premi, que 
els guardonats podran utilitzar a tots els efectes. 
Totes les empreses guardonades seran obsequiades amb un vídeo 
corporatiu de la seva empresa que serà projectat durant l’acte de lliurament 
dels Premis, i que expressament autoritzen. 
La Cambra farà difusió pública de les empreses guardonades a través dels 
mitjans que cregui més convenients. 
 

Novena.- Termini 
 

El termini de lliurament de candidatures finalitza el divendres 17 d’abril de 
2020. 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment poden adreçar-se al telèfon 937339833 o e-mail 
comunicacio@cambraterrassa.org (Laura Riba) / emoncada@cambraterrassa.org 
(Elisenda Moncada) 

http://www.premiscambra.com/bases-i-formularis-candidatura/
mailto:comunicacio@cambraterrassa.org
mailto:emoncada@cambraterrassa.org
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BASES ESPECIFIQUES DE PARTICIPACIÓ 
 

PPRREEMMII  CCAAMMBBRRAA  22002200  
AA  LLAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIITTZZAACCIIÓÓ  

 
Objectiu 
 
Distingir aquelles empreses de la demarcació que hagin expansionat de forma sostinguda 
la seva activitat internacional, mantenint una trajectòria creixent i assolint una posició 
internacional consolidada. 
 
Candidatures 
 
Podran concórrer al Premi en aquesta categoria totes les empreses de la demarcació que 
hagin dut a terme un esforç destacat per impulsar la seva activitat 
d’internacionalització. 
 
Mèrits  
 
El jurat valorarà les actuacions referides a: 
 
1. Trajectòria: evolució dels indicadors de posicionament internacional. 
2. Estratègia i màrqueting internacional: anàlisi i estudi de mercats, establiment de 

canals, acords de distribució i agència comercial, e-commerce. 
3. Establiment en mercats internacionals: Joint ventures, filials. Grups d’exportadors i 

participació en licitacions. 
4. Superació barreres comercials, requisits administracions, homologacions de 

producte, i OEA. 
5. Inversions en R+D+i orientades a la millora de producte a l’exportació. 
6. Cultura organitzativa: orientació a la internacionalització de l’empresa, departaments 

d’exportació i contractació de RR.HH.  
7. Altres accions que es considerin rellevants per assolir el posicionament internacional. 
8. Segons la base general tercera, es tindrà en compte aquelles accions realitzades per 

l’empresa en l’àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
 
 
L’empresa candidata haurà d’emplenar el següent formulari de participació. 
 

http://www.premiscambra.com/wp-content/uploads/2020/02/Premis-Cambra-2020_Internacionalitzaci%C3%B3.pdf
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PREMI CAMBRA 2020 
A L’EMPRESA SALUDABLE 

 
Objectiu 
 
Distingir aquelles empreses que han desenvolupat actuacions destacables per garantir la 
seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores, mitjançant l’anticipació i una 
aposta per assumir el compromís amb la prevenció i la salut per tal d’aconseguir empreses 
saludables. 
 
Candidatures 
 
Podran concórrer al Premi en aquesta categoria totes les empreses catalanes que hagin 
impulsat activament i de manera voluntària projectes prevenció de riscos, promoció de 
la salut i el control dels riscos en l’àmbit laboral, a excepció d’aquelles que tinguin com a 
part del seu objecte social la prestació de serveis en l’àmbit de la Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Mèrits 
 
El jurat valorarà les actuacions referides a: 
 
1. L’establiment d’estratègies i objectius per a una correcta avaluació i control dels 

riscos laborals com a part de l’estratègia de l’empresa. 
2. La implantació d’accions per a la promoció de la salut en el treball, com ara la 

promoció de l’exercici físic, hàbits alimentaris correctes, control de l’estrès... 
3. Les accions portades a terme en la formació de treballadors i treballadores en l’àmbit 

de la Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Les inversions destinades a la Prevenció de Riscos Laborals i el pressupost orientat a la 

vigilància de la salut. 
5. La implantació d’accions per a la reducció de la sinistralitat que s’hagin demostrat 

efectives i que hagin assolit resultats significatius. 
6. Establiment d’estratègies i objectius encaminats a la qualitat i la millora contínua, i/o 

la prevenció i salut laboral conforme estàndards, com les normes ISO9000, ISO14000, 
EFQM, EMAS, ISO 45001, OHSAS 18001... 

7. Segons la base general tercera, es tindrà en compte aquelles accions realitzades per 
l’empresa en l’àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 

 
L’empresa candidata haurà d’emplenar el següent formulari de participació.  

 

http://www.premiscambra.com/wp-content/uploads/2020/02/Premis-Cambra-2020_Empresa-Saludable.pdf
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PPRREEMMII  CCAAMMBBRRAA  22002200    
AA  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓ  

 
Objectiu 
 
Distingir aquelles empreses que han tingut una trajectòria estretament lligada a l’impuls 
de la innovació, la recerca i el desenvolupament. 
 
Candidatures 
 
Podran concórrer al Premi en aquesta categoria totes les empreses de la demarcació que 
desenvolupin activitats relacionades amb la millora de la gestió dels seus processos 
d’innovació, la recerca i el desenvolupament i que ho enfoquin com una aposta de 
futur. 
 
Mèrits 
 
El jurat valorarà les actuacions referides a: 
 
1. La millora important de la competitivitat de l’empresa com a conseqüència de 

l’organització i la gestió acurades en el procés d’innovació. 
2. La creativitat en el disseny i en el desenvolupament d’un producte i/o estratègia.  
3. L’establiment de noves línies de política d’innovació a l’empresa. 
4. La innovació destacada en processos tecnològics. 
5. L’àmplia trajectòria aplicant polítiques d’innovació i/o projectes concrets. 
6. Les certificacions, acreditacions i/o verificacions obtingudes. 
7. Les inversions en sistemes productius i/o en R+D+i. 
8. Els projectes que hagin fomentat la col·laboració entre la universitat i l’empresa. 
9. Segons la base general tercera, es tindrà en compte aquelles accions realitzades per 

l’empresa en l’àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 

 
L’empresa candidata haurà d’emplenar el següent formulari de participació. 

 

http://www.premiscambra.com/wp-content/uploads/2020/02/Premis-Cambra-2020_Innovaci%C3%B3.pdf
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PPRREEMMII  CCAAMMBBRRAA  22002200 
AA  LL’’EESSTTRRAATTÈÈGGIIAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  

  
Objectiu 
 
Distingir aquelles empreses que, per la seva capacitat, visió empresarial i compromís en el 
llarg termini, han contribuït significativament al desenvolupament socioeconòmic de la 
demarcació. 
 
Candidatures 
 
Hi podran concórrer les empreses amb una trajectòria de llarg termini a la demarcació. 
L’empresa ha de destacar aquelles fites que, en el temps, han representat els punts 
d’inflexió i rellançament de la seva trajectòria de compromís amb el territori. 
 
Mèrits 
 
En particular, el jurat valorarà: 
 
1. Les inversions i ampliacions que l’empresa ha anat portant a terme i que han 

acompanyat el seu arrelament a la demarcació, el seu creixement i consolidació. 
2. La política i el compromís inversor de l’empresa en la creació de valor per al negoci, la 

recerca i el desenvolupament tecnològic, de productes i/o processos. 
3. L’adopció de models i estàndards de normativa internacional en l’àmbit de la gestió 

empresarial, la qualitat, el medi ambient, la salut laboral, bones pràctiques de 
fabricació i altres de caràcter voluntari enfocades a l’excel·lència de la gestió. 

4. L’impacte de la generació d’ocupació sostinguda en les diferents etapes de la seva 
evolució. 

5. La política de compromís social de l’empresa relacionada amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, tant a nivell local com a nivell global. 

6. Els esforços que han projectat a l’empresa com a referent internacional en el seu 
sector empresarial. 

7. El creixement del volum de negoci generat. 
 

 
L’empresa candidata haurà d’emplenar el següent formulari de participació. 

 

http://www.premiscambra.com/wp-content/uploads/2020/02/Premis-Cambra-2020_LEstrat%C3%A8gia-Empresarial.pdf
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PPRREEMMII  CCAAMMBBRRAA  22002200  
AALL  CCOOMMEERRÇÇ  

 
Objectiu 
 
Distingir les empreses de comerç que hagin destacat per la seva activitat i trajectòria 
desenvolupada en l’àmbit del comerç. L’objectiu d’aquesta categoria de premi és valorar 
aquells esforços empresarials encaminats a fer evolucionar el model de comerç, modern i 
eficient, adaptat als canvis i a l’actual complex context competitiu del sector. 
 
Candidatures 
 
Hi poden concórrer  les empreses del sector de comerç amb seu social o al menys amb un 
punt de venda ubicat a la demarcació. També i podran concórrer entitats de promoció que 
hagin portat a terme actuacions rellevants en el camp de la dinamització comercial i d’acord 
amb els mèrits detallats per aquesta modalitat. 
 
Mèrits 
 
El jurat valorarà les actuacions referides a: 
 
1. Innovació i desenvolupament de nous models de negoci. 
2. Estratègies i accions singulars orientades a l’adaptació a la competència. 
3. Plans de màrqueting i comercials. Establiment de nous canals i comerç electrònic. 

Plans de fidelització i de relació amb els clients.  
4. Inversions en projectes d’ampliació d’establiments i/o d’expansió comercial. 
5. Millores de gestió del comerç, digitalització de processos, logística, millores de 

l’experiència de compra. 
6. Trajectòria de creació, consolidació i creixement d’un negoci d’establiments 

comercials. 
7. Segons la base general tercera, es tindrà en compte aquelles accions realitzades per 

l’empresa en l’àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
El comerç candidat haurà d’emplenar el següent formulari de participació. 

http://www.premiscambra.com/wp-content/uploads/2020/02/Premis-Cambra-2020_Comer%C3%A7.pdf
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PPRREEMMII  CCAAMMBBRRAA  22002200  
AA  LL’’EEMMPPRREESSAA  DDEE  NNOOVVAA  CCRREEAACCIIÓÓ  

 
Objectiu 
 
L'objectiu és distingir l’activitat emprenedora per difondre la cultura i l'esperit empresarial 
com a mitjans per dinamitzar econòmicament la demarcació de la Cambra i, alhora, 
difondre nous projectes empresarials, premiar l'emprenedoria i reconèixer la figura dels 
emprenedors i les emprenedores. 
 
Candidatures 
 
Hi podran concórrer les empreses nova creació amb seu social o activitat a la demarcació, 
en qualsevol sector d’activitat i forma jurídica i amb una trajectòria màxima de tres anys. 
 
Mèrits 
 
El jurat valorarà les actuacions referides a: 
 
1. La originalitat i caràcter disruptiu de la idea o del model de negoci creat. 
2. La orientació del nou projecte empresarial a l’emprenedoria social i als reptes dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
3. L’enfocament internacional del projecte empresarial. 
4. L’enfocament al creixement i escalabilitat del model de negoci creat. 
5. La capacitat d’obtenir finançament per impulsar el creixement. 
6. La incidència de l’ús de les Tic, la digitalització o els elements característics de la 

Indústria 4.0 (IoT, AI, 3D, etc...) en la nova empresa. 
7. El perfil de la persona emprenedora. 
8. La generació de llocs de treball. 

 
 
L’empresa candidata haurà d’emplenar el següent formulari de participació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podeu consultar tota la informació relativa als Premis Cambra, així com l’històric de les 
empreses guardonades en les anteriors edicions a la nostra pàgina web: 

www.premiscambra.com 

http://www.premiscambra.com/wp-content/uploads/2020/02/Premis-Cambra-2020_LEmpresa-de-Nova-Creaci%C3%B3.pdf
http://www.premiscambra.com/

