La primera decisió que va prendre la Cambra de Comerç de Reus just després de la
seva fundació l’any 1886, va ser la renovació del contracte de serveis marítims amb la
Compañía Transatlántica. A la pràctica l’acord volia facilitar l’activitat del sector exportador. D’aleshores ençà, i durant els nostres 128 anys d’història, trobaríem infinitat
d’exemples d’aquesta activitat constant que hem realitzat en benefici de les empreses per encoratjar-les a obrir nous horitzons i a descobrir que el seu mercat és el món.
En aquesta línia l’any passat vam crear els Premis a la Internacionalització per
reconèixer aquelles empreses que han excel·lit en aquest àmbit transcendent per la
nostra economia. Vam tenir l’oportunitat de posar en valor la seva experiència que
constitueix un exemple i també un estímul per aquelles empreses que volen afrontar
un repte apassionant d’aquestes característiques.
Les bones sensacions que ens va deixar la convocatòria, que va servir per distingir a
trenta empreses del nostre àmbit territorial, ens ha decidit a programar la segona
edició que culminarà amb el lliurament dels guardons que realitzarem el proper 29
d’abril al vespre a l’auditori Antoni Gaudí de firaReus.
Us animem a participar-hi presentant la vostra candidatura. I esperem saludar-vos
personalment el dia del lliurament de premis. Serà un bon senyal.
Isaac Sanromà i Ortega
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus

Col·labora

BASES
Objectiu
Distingir aquelles empreses de la demarcació cameral i membres de la Cambra i institucions de l’àmbit
cameral, que hagin realitzat actuacions destacables en la seva activitat d’internacionalització.

Candidatures
Podran concórrer al Premi aquelles empreses de la demarcació cameral i membres de la Cambra i institucions de l’àmbit cameral, que hagin realitzat actuacions destacables per la seva activitat d’internacionalització. Es podrà atorgar més d’un premi en cadascuna de les categories establertes:
1. Sector Industrial
2. Sector Agroalimentari
3. Sector Turístic
4. Sector Noves Tecnologies
5. Sector Enològic
6. Sector Construcció
7. Sector Logístic
Les propostes que optin als premis, podran ser presentades de forma individual, o a iniciativa de qualsevol
institució, organisme o entitat (ajuntament, associació, etc.), vinculada a l’àmbit econòmic de la demarcació.
La Cambra, amb el vist i plau del jurat, es reserva el dret a declarar desert un premi.
En la valoració dels mèrits que es presentin els candidats, el jurat tindrà en compte, preferentment , els
indicadors següents:
• La presència i implantació al territori
• L’organització interna i estratègica de l’empresa
• El dinamisme i creixement continuat de l’empresa
• Els plans d’igualtat i socials
• La quota de mercat del propi sector
• La incorporació de noves tecnologies
• El volum de treballadors i la generació de nous llocs de treball

Mèrits
El jurat valorarà les actuacions referides a:
• Inici de l’activitat exportadora, obertura de nous mercats, increment de les exportacions en
general, increment de la quota de mercat de determinats països, continuïtat de les exportacions
en els mercats i/o sectors d’especial dificultat
• Dificultats país/sector superades amb èxit (esforços realitzats en l’obtenció d’homologacions i
certificacions per a la comercialització de determinats productes en mercats exteriors).
• Cooperació empresarial: grups o consorcis d’exportació, acords de franquícia o llicència de fabricació amb empreses locals, establiment mitjançant socis del país destí.
• Inversions en sistemes productius R+D necessaris per abordar mercats exteriors
• Participació en projectes que contribueixen al desenvolupament regional a països en vies de
desenvolupament
• Implantació. Establiment de filials comercials i/o productives a l’exterior
• Altres de contingut anàleg

Jurat
El Jurat està format pel Comitè Organitzador dels Premis juntament amb els vicepresidents de la Cambra.

Consideracions de caràcter general
• La Cambra sota el criteri del seu Comitè Executiu, si ho creu adient, i amb el vist i plau del jurat,
podrà distingir empreses que cregui adients i atorgar els reconeixements oportuns.
• Una empresa podrà presentat la seva candidatura a més d’una categoria. No obstant això,
solament podrà ser guardonada per un dels Premis Cambra i serà el jurat qui decideixi quina es
la candidatura més meritòria.
• Els candidats hauran de presentar la fitxa d’inscripció adjunta a les bases fent referència al nom
del premi el qual opta. Per cada premi al qual opta, s’ha de presentar una fitxa d’inscripció
• Les fitxes d’inscripció es podran lliurar en suport paper, via correu electrònic o correu postal.
• Per presentar la candidatura en suport paper es podrà lliurar la documentació a les oficines de
la cambra, ubicades al carrer Boule, 2, 43201 Reus, i si es vol fer per correu electrònic caldrà
enviar-ho a l’adreça reus@cambrareus.org .
• Tota la informació com les fitxes d’inscripció, es poden descarregar a través de la pàgina web
www.cambrareus.org.

• La candidatura que presentin les empreses haurà de ser concisa, respondre als criteris indicats
en els bases de participació i donar la informació adient en l’espai previst a la fitxa d’inscripció
• Si s’escau l’empresa podrà presentar en un annex la informació addicional que consideri rellevant, tot i que aquesta no podrà ser superior a 10 pàgines.
• El termini de lliurament de candidatures finalitza el proper 25 de març de 2015.
• La Cambra farà públic els noms de les empreses premiades durant l’acte de lliurament dels
Premis a la Internacionalització 2015 que es realitzarà el 29 d’abril a la ciutat de Reus, en un acte
solemne que es realitzarà a l’auditori Antoni Gaudí de firaReus i difondrà públicament els noms
de les empreses premiades a traves dels mitjans de difusió que cregui més convenients.
• El guardó consistirà en una distinció 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 qualsevol informació, dubte o aclariment poden adreçar-se al telèfon 977 33.80.80 o a les
adreces electròniques internacional@cambrareus.org o comunicacio@cambrareus.org .

INSCRIPCIÓ PREMIS A LA INTERNACIONALITZACIÓ 2015 CAMBRA REUS
DADES DE L’EMPRESA
Empresa ______________________________________________ NIF ____________________
Adreça _______________________________________________________________________
Població________________________ CP______________ Any constitució empresa___________
Correu electrònic________________________________________________________________

Persona contacte______________________________________ DNI ______________________
Càrrec ___________________________________ Població _____________________________
Tel contacte______________________ Correu electrònic ________________________________
Categoria dels Premis a la Internacionalització a la que opta (Marcar la casella que correspongui)
Industrial

Agroalimentari

Turístic

Enològic

Construcció

Logístic

Noves Tecnologies

BREU DESCRIPCIO DE L’EMPRESA

L’empresa autoritza a la difusió pública de la informació del projecte descrita en aquest espai.
Signatura del representant de l’empresa

D'acord amb al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades són tractades
com a confidencials i formen part dels fitxers de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, amb la finalitat de mantenir-vos
informats sobre les activitats i serveis que oferim, i en cap cas seran comunicades a terceres persones o entitats sense el vostre consentiment previ.
En cas que no desitgeu rebre més informació d'aquest tipus, així com per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que us reconeix
l'esmentada llei, podeu adreçar-vos per escrit a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, C/Boule 2, 43201 Reus o enviar un correu
electrònic a l'adreça reus@cambrareus.org tot assenyalant a l'assumpte de l'e-mail "EXERCICI DE DRETS LOPD. Baixa".

