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Instituïts per la Cambra l’any 1989, 
els Premis a l’Exportació 
volen ser un impuls i un 
reconeixement públic al  treball de 
les empreses de la demarcació  per 
enfortir la seva presència en els 
mercats internacionals.

SEU CENTRAL A GIRONA
Gran Via Jaume I, 46 17001 - Girona
Tel. 972 418 500 · Fax 972 418 501
avasquez@cambragirona.org

www.cambragirona.cat

DELEGACIONS

ANTENA DE FIGUERES
Edifici Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà
Av. M. Àngels Anglada, 11 (zona Olivar Gran)
17600 Figueres · Tel. 972 525556
antenafigueres@cambragirona.org

ANTENA DE LLORET DE MAR
Can Saragossa – Parc de Can Xardó
Av. De Tossa s/n - 17310 Lloret de Mar
Tel: 972 361 908
antenalloret@cambragirona.org

ANTENA D’OLOT
IMPC. C/Lorenzana,15 - 17800 Olot
Tel. 972 269 185 / 972 260 152
Fax 972 270 056
antenaolot@cambragirona.org

ANTENA Universitat de Girona
Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont. Porta B-Despatx 2.12b.
C/ Pic de Peguera, 15. La Creueta, 17003-Girona
Tel. 972 183 224 - 972 183 223
antenaudg@cambragirona.org

Amb el suport de:
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ESPECIAL INNOVACIÓ
> Productes o serveis innovadors
> Incorporació de noves tecnologies en el projecte 

d’internacionalització
> Fórmules innovadores en el camp de la distribució o 

implantació internacional de l’empresa
> Imatge creativa de l’empresa en els mercats 

internacionals
> Organització interna
> Qualsevol altre indicador que el jurat consideri oportú

El Jurat podrà incloure les candidatures en la modalitat 
que consideri més escaient. 

El Jurat podrà concedir un premi extraordinari a les 
empreses exportadores que hagin demostrat uns mèrits 
excepcionals.

Les candidatures s’ajustaran obligatòriament al formulari 
que  facilita la Cambra a petició de l’interessat. Les 
empreses participants podran proporcionar qualsevol 
altra informació complementària que estimin convenient 
per reforçar la seva proposta.

Només podran optar als Premis a l’Exportació les 
empreses establertes a a la demarcació cameral gironina.

Per optar als premis, les empreses candidates han d’estar 
al corrent de les seves obligacions tributàries i laborals i 
desenvolupar normalment les seves activitats.

Els premis consistiran en un guardó i diploma que 
identificarà cada categoria, any de concessió i nom del 
guardonat i es lliuraran en un acte públic.

Les dades i la relació de mèrits aportats per les empreses 
seran considerats confidencials i no es podran publicar ni 
divulgar sense la seva autorització expressa. 

Les empreses que hagin estat guardonades amb el 
PREMIS A L’EXPORTACIÓ podran fer-ne esment en la seva 
documentació.

Les empreses distingides amb un dels PREMIS A 
L’EXPORTACIÓ no  podran optar a la mateixa modalitat 
fins haver transcorregut cinc anys des de la seva 
concessió.

El termini d’admissió de candidatures de  la convocatòria 
d'enguany finalitzarà el dia 13 d'abril de 2017.

Es convoquen tres modalitats de premis:
> INICIATIVA EXPORTADORA Empreses amb un volum 

de facturació inferior o igual a 6.000.000 d’euros.
> PROJECCIÓ INTERNACIONAL Empreses amb un volum 

de facturació superior als 6.000.000 d’euros.
> ESPECIAL INNOVACIÓ Empreses amb nous productes o 

serveis destinats als mercats internacionals.

La selecció dels guardonats anirà a càrrec d’un jurat presidit 
pel President de la Cambra i del qual en formaran part com 
a vocals el President de l’Àrea de Promoció Empresarial, el 
President de la Comissió d'Internacionalització, el Conseller 
Delegat d'ACC1Ó, el Director d'Institucions de CaixaBank, el 
Director Territorial de Comerç a Catalunya i i dues 
empreses exportadores membres de la Cambra. Actuarà 
com a secretari, amb veu però sense vot, el Director-Gerent 
de la Cambra. 

No podran ser membres del Jurat les empreses que optin 
als PREMIS A L'EXPORTACIÓ.

El veredicte del Jurat podrà ser adoptat per majoria simple i 
tindrà caràcter  inapel·lable. Les seves decisions no han 
d’estar subjectes forçosament a cap criteri normatiu ni 
restrictiu. El President del Jurat gaudirà de vot de qualitat.

Per a la concessió dels premis, el Jurat valorarà com a 
mèrits els següents factors, sense que tinguin el caràcter 
d’exclusius ni vinculants: 

INICIATIVA EXPORTADORA
> Projecte d’internacionalització en curs
> Increment de les exportacions en els darrers 3 anys
> Prospecció i obertura de nous mercats en els tres 

darrers anys
> Organització interna
> Qualsevol altre indicador que el jurat consideri oportú
 
   
PROJECCIÓ INTERNACIONAL
> Projecte d’internacionalització en curs
> Increment de les exportacions en els darrers 3 anys
> Prospecció i obertura de nous mercats en els darrers 3 

anys
> Implantació exterior de l’empresa (nombre de 

distribuïdors, inversions a l’exterior, empreses pròpies o 
mixtes, delegacions, representacions o sucursals 
pròpies)

> Organització interna
> Qualsevol altre indicador que el jurat consideri oportú


