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La convocatòria s’adreça a autònoms, start-ups, petites, mitjanes i grans empreses localitzades al territori que conforma 

el marc d’actuació de la Cambra de Comerç de Reus corresponent als 99 municipis de les comarques del Baix Camp, 

Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta que estan censades a la Cambra de Comerç de Reus i que estiguin 

portant a terme alguna activitat econòmica i/o productiva.

I. OBJECTIUS DEL PREMI 

El premi a la Innovació i Transformació Digital té com a objectiu potenciar la innovació en transformació digital en l’àmbit 

empresarial al territori. En concret, procura estimular la creació de projectes innovadors que fomentin la digitalització de 

les unitats econòmiques o de producció com a element de desenvolupament.

Així mateix, hi haurà reconeixements en aquestes modalitats  per als sectors que tot seguit s’assenyalen:

1. Indústria

2. Comerç 

3. Turisme

4. Agroalimentari

5. Tecnologia

6. Mobilitat 

7. RuralTIC

8. Educatiu/Talent

9. Esport

10. Medi Ambient

11. Seguretat i Salut

12. Habitatge

13. Sector Públic

II. REQUISITS

1. Ser un autònom/professional, start-up o una petita, mitjana o gran empresa amb seu al territori 

que conforma el marc d’actuació de la Cambra de Comerç de Reus.

2. Ser una empresa constituïda i activa.

3. Complir amb els terminis establerts.

4. Emplenar correctament el formulari.
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VI. CALENDARI 

• Presentació de candidatures: des del 18 d’Octubre fins al 15 de Novembre de 2022.

• Selecció de projectes: des del 16 fins al 20 de Novembre de 2022.

• Publicació: des del 21 de Novembre de 2022 es farà difusió pública de les empreses seleccionades.

• Acte d’entrega dels premis: el 30 de Novembre de 2022 a les 19 h a l’auditori Antoni Gaudí de Fira de Reus.

VII. PREMIS 

A l’empresa guanyadora amb el Premi a la Innovació i Transformació Digital se li atorgarà un premi en espècie 

valorat en 6.000€: 

•Una subscripció anual com a Soci Premium de la Cambra de Comerç de Reus amb els avantatges que se’n deriven.

•Una campanya de comunicació/publicitat multicanal i format a les XXSS de la Cambra de Comerç de Reus i web de 

la corporació.

•Guardó de reconeixement.

A les empreses que obtinguin el reconeixement se’ls atorgarà un premi en espècie valorat en 500 €: 

•Una subscripció anual com a Soci Club de la Cambra de Comerç de Reus.

•Guardó de reconeixement.

VIII. VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT

La decisió del jurat serà inapel·lable. El veredicte del jurat es donarà a conèixer en roda de premsa dies abans de l’acte 

de lliurament dels Premis Cambra que tindrà lloc a la sala Gaudi de l’auditori Fira de Reus el 30 de Novembre de 2022. 

Les empreses guanyadores seran informades i convocades prèviament.

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol aspecte no previst a les bases.

III. PROCÉS I TERMINIS DE PARTICIPACIÓ 

Per presentar una candidatura a la modalitat del premi que s'escaigui, caldrà fer arribar la informació requerida (vegeu 

punt IV de les bases) a l'adreça presidenciacambrareus@cambrareus.org.

El període de sol·licitud per les empreses interessades serà del 18 d'octubre al 15 de novembre de 2022.

Per qualsevol consulta relacionada amb la participació i presentació de sol·licituds cal posar-se en contacte al correu 

electrònic presidenciacambrareus@cambrareus.org i/o al telèfon 977 338081.

IV. DESCRIPCIÓ DE LA CANDIDATURA

En la descripció caldrà facilitar la següent informació:

• Dades de l'empresa (adreça, correu electrònic, telèfon) i dades de la persona de referència que presenta la 

candidatura (nom, correu electrònic, telèfon)

• Breu memòria descriptiva del projecte desenvolupat amb el qual concorre als premis, detallant l'objectiu, el 

benefici empresarial i l'impacte socioeconòmic sobre el territori.

El jurat dels premis, si ho creu convenient, pot demanar informació addicional a les empreses que presentin candidatures.

El període de sol·licitud per les empreses interessades serà del 18 d'octubre al 15 de novembre de 2022.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la participació i presentació de sol·licituds cal posar-se en contacte amb el 

següent correu electrònic: presidenciacambrareus@cambrareus.org o bé al telèfon 977 338081.

V. VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES 

Entre els criteris de valoració de les candidatures es tindran en compte: criteris tècnics (innovació, viabilitat tècnica i 

potencial de replicació), beneficis empresarials, criteris d’impacte (beneficis ambientals, socials i econòmics) i rellevàn-

cia per al territori definit en aquestes bases. 

El jurat estarà format per cinc membres de reconeguda experiència empresarial de cinc institucions i empreses 

referents del territori. El secretari general de la Cambra actuarà com a secretari del jurat per aixecar l’acta corresponent.

El jurat validarà les candidatures i analitzarà la qualitat i idoneïtat d’aquestes. Finalment, durant el període del 15 al 20 

Novembre, seleccionarà els projectes que optaran als premis. D’aquests, escolliran les empreses guanyadores en cada 

categoria podent, si és el cas, contemplar més d’un premi en cadascuna d’elles en funció dels mèrits dels candidats.

Cambra de Comerç. Indústria i Navegació de Reus
c. Boule 2, 43201 Reus.  T 977 33 80 80

www.cambrareus.org
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