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Bases 
 
1. Les propostes aspirants al XIV Premi Millor Pràctica Empresarial han de descriure actuacions 

dutes a terme, executades, materialitzades o comercialitzades durant l’exercici 2022 i distingirà 
aquella iniciativa impulsada en qualsevol de les següents àrees: innovació de productes i 
serveis, processos, gestió, medi ambient, qualitat, seguretat, logística, màrqueting, RRHH, etc. 
En la introducció de millores tècniques, procés, equipaments, components, materials, disseny, 
programari, usabilitat, mètodes o formes de treballar, entre d’altres, en qualsevol de les àrees 
descrites. 

 
2. Podran aspirar a l’obtenció del Premi, les pràctiques empresarials impulsades per les empreses 

de qualsevol sector i dimensió amb activitat econòmica a Catalunya que gaudeixin de la condició 
d’Empresa Adherida dels Enginyers Industrials de Catalunya. 

 
3. Els sol·licitants hauran d’omplir el formulari que trobaran al següent enllaç i seguir les 

instruccions per enviar la memòria explicativa i el resum.  
 

- Memòria explicativa (màxim 10 pàgines) i resum del projecte (màxim 1 pàgina). 
- La documentació s’haurà de presentar en PDF fent ús d’una plantilla dels EIC que es pot 
descarregar en el següent enllaç. 
 

 
- La memòria ha d’incloure obligatòriament els següents camps: 

 
- Plantejament de l’acció o problemàtica 
- Agents implicats: personal de l’empresa, proveïdors, clients, etc. 
- La solució: com s’ha solucionat, quina lliçó s’ha après i quins han estat els resultats 

aconseguits. 
 

 
4. El termini de presentació dels projectes i de la documentació que aquí es demana, 

finalitzarà el 3 de maig del 2023. Per a més informació: premisdiada@mail.eic.cat. Telèfon de 
contacte: 93 319 23 00. Montse Hita (Coordinació dels Premis). 

 
5. El Premi serà un guardó acreditatiu de l’Associació/Col·legi d’Enginyers industrials de 

Catalunya.  
 

6. El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern i Junta Directiva de l’Associació/Col·legi 
d'Enginyers Industrials de Catalunya. En formaran part persones de prestigi del món Acadèmic 
i de l’Empresa. El President del Jurat serà designat també per les Juntes.  
 

7. El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de la Diada dels Enginyers 2023.  
 

8. Tots els participants en el concurs hauran d’acceptar que la seva imatge, dades personals, així 
com una descripció del treball presentat, puguin ser utilitzats als efectes d’informar sobre la 
participació, el resultat i la promoció d’aquest concurs als mitjans de comunicació de les 
institucions dels Enginyers Industrials de Catalunya. 

 
9. La participació en el premi pressuposa la plena acceptació d'aquestes bases. 
 

 
 
 

https://www.eic.cat/content/premis-diada-dels-enginyers
http://www.eic.cat/promocio/e_relacio/Diada/Plantilles_premis/plantilla_millor_practica_empresarial.docx
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