
Bases Premis Fem Pinya 2022  

Les candidatures s'han de presentar de manera totalment 

independent de la seva categoria, en el període comprès entre 

el 12 d'octubre fins al i el 13 de novembre, ambdós inclosos. 

2. Només s'acceptaran les candidatures de socis/es, familiars, 

professionals i amics relacionats amb l'entitat. 

3. Els nominats han de ser persones associades a Asem 

Catalunya i/o col·laboradors/es. 

4. Les candidatures s'han de presentar per escrit, o en línia, 

omplint el full de nominacions en paper o el formulari en línia. 

5. Una mateixa persona podrà presentar un màxim de dues 

candidatures. 

6. La Gala de Premis d'Asem Catalunya comptarà amb un únic 

guanyador/a per categoria. 

7. El guanyador/a serà escollit per un jurat designat per Asem 

Catalunya. 

8. Les candidatures seran analitzades segons els següents 

criteris: 

• Premi a la participació per la capacitat i interès dels associats 

en involucrar-se en les decisions de l'entitat. 

• Premi a la col·laboració amb l'entitat per a aconseguir les 

seves finalitats i objectius. 

• Premi al reconeixement a les persones, accions o qualsevol 

altre forma que hagi contribuït a consolidar la presència social 

d'Asem Catalunya. 

9. En inscriure una candidatura als Premis Fem Pinya 2022, els 

candidats autoritzen a Asem Catalunya a publicar les seves 

dades. 

10. El termini de presentació de les candidatures finalitza el 13 
de novembre a les 24 h (data de franqueig d'introducció de 

dades o sortida del missatger). 



11. Els finalistes seran contactats per Asem Catalunya. El 
guanyador i finalistes s'anunciaran a la gala de lliurament de 

Premis. 

12. Les decisions del jurat seran definitives i inapel·lables. 

13. El full de nominació en paper degudament emplenat s'haurà 

d'enviar a Asem Catalunya (Recinte Fabra i Coats) al carrer 
Sant Adrià 20, 08030 Barcelona, via e-mail a 

administracio@asemcatalunya.com o bé reomplir el formulari 

en línia. 

14. No podran ser escollits ni els membres de Junta Directiva ni 
els membres de l'Equip Tècnic.Normativa per a l'elecció dels 

membres del jurat 

• Asem Catalunya serà responsable d'escollir i comunicar a 

totes les persones i entitats participants qui són els membres 

del jurat. 

• El jurat estarà compost per no més de cinc persones, 

membres de la Junta Directiva, membres del Comitè d'Experts, 

membres de l'Equip Tècnic i professionals de reconegut prestigi. 

• IMPORTANT: Un professional no pot ser membre del Jurat en 
dues edicions consecutives/No poden ser membres del jurat 

persones nominades en alguna categoria. 
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