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Els Premis CIAC estan promoguts pel Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya,
una associació sense ànim de lucre, que agrupa a les empreses vinculades al sector de
l’automoció amb seu a Catalunya i que tinguin activitat R+D+I.

Els Premis CIAC s’instauren per primera vegada l’any 2016 i pretenen ser un reconeixement
públic anual que s’atorga a aquelles empreses i projectes que contribueixen a reforçar la
competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana.

Aquest reconeixement està obert a la participació de totes les empreses membres del
Clúster i el criteri d’elecció dels guanyadors es durà a terme mitjançant un rigorós procés
d’avaluació a càrrec d’un jurat format per economistes, enginyers i membres de prestigioses
escoles de negocis del nostre país.

El veredicte s’emetrà en el propi acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc el 22 de juny
durant la celebració de la 5ª edició del Míting d’Auto, un esdeveniment anual organitzat pel
CIAC que té l’objectiu d’establir-se com el punt de trobada de referència dels principals
agents de l’automoció de Catalunya. El Míting d’Auto preveu congregar al voltant de 250
professionals de la indústria de l’automoció i del sector en general, des de fabricants
d’automòbils i de components a els concessionaris.

Els patrocinadors no es poden presentar als Premis CIAC 2022 d'enguany

Categories:

Premi CIAC a la Millor empresa d'automoció de l'any
Premi CIAC a la Millor estratègia d'innovació
Premi CIAC al Millor pla d’internacionalització
Premi CIAC al Millor pla de productivitat industrial
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Premi CIAC a la Millor empresa d'automoció de l'any

Objectiu: distingir aquelles empreses amb una trajectòria consolidada, un pes significatiu en
el sector i una bona perspectiva de futur en el món de l’automoció.

Candidatures: aquelles empreses del territori català que destaquin en aquesta categoria.

Mèrits:

1. Trajectòria general de l’empresa

2. Facturació (darrers 3 anys)

3. Inversions en R+D+i (darrers 3 anys)

4. Incorporació de processos o productes innovadors a l’empresa

5. Número de treballadors (darrers 3 anys)

6. Perspectiva de negoci

7. Resultats

8. Inversions

Documentació: Cal que cadascun dels criteris que formen part dels mèrits i que seran la
base de valoració del jurat siguin degudament acreditats i documentats.
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Premi CIAC a la Millor estratègia d'innovació

Objectiu: distingir aquelles empreses del món de l’automoció que han tingut una trajectòria
lligada a la innovació, la recerca i el desenvolupament.

Candidatures: aquelles empreses del territori català que destaquin en aquesta categoria.

Mèrits:
1. Estratègia d’innovació a l’empresa

2. Impacte de les innovacions al mercat

3. Inversions en R+D+i (darrers 3 anys)

4. % inversió en R+D+i respecte els ingressos totals (darrers 3 anys)

5. Patents

Documentació: Cal que cadascun dels criteris que formen part dels mèrits i que seran la
base de valoració del jurat siguin degudament acreditats i documentats.
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Premi CIAC al Millor pla d’internacionalització

Objectiu: distingir aquelles empreses amb una sostinguda activitat internacional, mantenint
una trajectòria creixent i assolint una posició internacional consolidada.

Candidatures: aquelles empreses del territori català que destaquin en aquesta categoria.

Mèrits:

1. Estratègia de posicionament internacional a l’empresa

2. Any inici de les activitats d’exportació

3. Facturació en exportacions (darrers 3 anys)

4. % facturació en exportacions respecte el total (darrers 3 anys)

5. Països a on exporta

6. Impacte de la companyia a mercats exteriors

Documentació: Cal que cadascun dels criteris que formen part dels mèrits i que seran la
base de valoració del jurat siguin degudament acreditats i documentats.
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Premi CIAC al Millor pla de productivitat industrial

Objectiu: Distingir aquelles empreses del món de l’automoció que han aconseguit una
millora en termes de productivitat industrial i una posició referent en aquest sentit.

Candidatures: Aquelles empreses del territori català que destaquin en aquesta categoria.

Mèrits:
1. Estratègia de la companyia per millorar la productivitat industrial
2. Ratis de productivitat de la companyia (últims 4 anys)

3. Indicadors operacionals: FTT, OEE, BTS, DTD, RVA, productivitat de la mà d’obra i
altres.

Documentació: Cal que cadascun dels criteris que formen part dels mèrits i que seran la
base de valoració del jurat siguin degudament acreditats i documentats.
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