
 

 

BASES DE LA XXIIa EDICIÓ - ANY 2015 

 

1. L'objectiu dels Premis és el reconeixement i foment de l'excel·lència en el patrocini i mecenatge 

empresarial. 

Podran optar-hi, d'acord amb les característiques de cada categoria, les empreses, fundacions 

empresarials i obres socials que practiquin alguna forma de mecenatge o patrocini a Espanya, així com 

les empreses, fundacions empresarials i obres socials espanyoles amb iniciatives d'aquestes àrees en 

el estranger. 

2. Es defineixen les següents categories: 

Categoria CIÈNCIA EN ACCIÓ: A la millor acció de foment de la ciència (Desenvolupament continuat 

d'una tasca de sensibilització i / o formativa, exposició temporal, organització d'esdeveniment, 

conjunt de publicacions, interactivitat en la xarxa, etc.). 

Categoria INCLUSIÓ SOCIAL: A la millor iniciativa de lluita contra l’exclusió social per afavorir la 

cohesió social i la integració dels col·lectius més desfavorits. 

Categoria PATRIMONI CULTURAL: A la millor iniciativa en el camp del patrimoni tangible o intangible 

segons el que estableix la UNESCO, destinada a reconèixer projectes de patrocini dirigits a la 

recuperació del llegat cultural. 

Categoria VOLUNTARIAT: A la millor iniciativa de voluntariat corporatiu en l'àmbit cultural, educatiu, 

social o mediambiental, reconeixent a una empresa, a un grup d'empleats o professionals que 

col·laboren de forma desinteressada en projectes solidaris. 

 

Les candidatures seran presentades per iniciativa dels patrocinadors, els patrocinats, els membres del 

Jurat o la Fundació Cercle d'Economia. 

3. Els Premis seran convocats durant la primera quinzena de gener de 2015 i s'atorgaran a iniciatives 

que s'hagin iniciat o desenvolupat durant l'any 2014. 

  



 

 

 

4. El termini de presentació de candidatures es tancarà el dia 10 d'abril del 2015. 

5. Les candidatures s'han de presentar en els impresos de candidatura i inclouran només el material 

al qual es faci referència en els mateixos. Aquests impresos podran descarregar-se de la pàgina web 

del Cercle d'Economia (www.circuloeconomia.com), recollir en mà a la seu d'aquesta entitat, C / 

Provença 298, 08008 Barcelona, o sol·licitar per correu electrònic a l'adreça 

premiopatrocinio@circuloeconomia.com 

6. No es retornarà la documentació presentada (incloent els originals), ni es mantindrà 

correspondència sobre els Premis. 

7. La Fundació Cercle d'Economia designa cada any el Jurat dels Premis que estarà compost per 

persones de reconegut prestigi en el camp de l'empresa, del mecenatge, de la cultura o de l'àmbit 

social. 

8. La Fundació Cercle d'Economia nomenarà la Secretaria del Jurat, que tindrà veu però no vot en les 

deliberacions. 

9. En cas de produir-se empat, el vot del president del jurat és de qualitat. 

10. La reunió del Jurat tindrà lloc en un termini màxim de dos mesos després del terme de presentació. 

11. La decisió del Jurat serà inapel·lable. 

12. Els Premis tindran caràcter honorífic i no tindran dotació econòmica. 

13. Els Premis no poden ser compartits, però sí que poden ser declarats deserts. 

14. Els Premis es lliuraran en un acte que se celebrarà durant el segon o tercer trimestre del 2015. 

15. La Fundació Cercle d'Economia es reserva el dret d'utilitzar els noms, imatge i marca dels projectes 

premiats (inclòs el format electrònic) a la difusió dels Premis, així com en els seus propis canals de 

comunicació (web, butlletí de notícies, memòries, conferències, etc.). 


