
BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS  PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

Primera: Convocatòria

La Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Benicarló convoca els Premis al Comerç 2017, amb
l'objectiu de promoure i potenciar la qualitat de l'empresa comercial, i com a reconeixement a l'activitat 
empresarial desenvolupada en la seua trajectòria al sector comercial 0 de serveis.

Segona: Dotació econòmica

Els premis tindran caràcter honorífic i consistiran en una distinció i un trofeu atorgats per l'Ajuntament 
de Benicarló.

Tercera: Participants

Podran optar als premis les xicotetes i mitjanes empreses1 vinculades a l'activitat comercial 0 de serveis,
que compten amb un o més establiments a la ciutat de Benicarló dins un epígraf fiscal del grup de
comerç minorista.

Serà requisit comptar amb les llicències i permisos preceptius per exercir l'activitat, i estar donat d'alta
al Registre d'Activitats Comercials de la Generalitat Valenciana, a més d'estar al corrent de pagament
dels tributs municipals.

Quarta: Candidatures

Les empreses interessades a optar als premis podran presentar les seues candidatures, emplenant els 
models de memòria adjunts i adjuntant la documentació justificativa dels mèrits al·legats i qualsevol 
altre material que consideren oportú per defensar la candidatura.

A més, les associacions locals de comerciants 0 de serveis degudament registrades podran presentar
empreses candidates que consideren especialment representatives.

Cinquena: Categories

Els premis tindran les categories dels premis que es recullen a continuació.

a) Premi a la Trajectòria Empresarial: 

Reconeixement a les empreses comercials o de serveis amb una antiguitat major de 50 anys dins la seua
activitat, sense haver canviat de titular més enllà de la successió familiar.

Per a aconseguir aquest guardó cal presentar la documentació de candidatura juntament amb 
l'acreditació de:

1 Segons els criteris de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea: empreses que ocupen menys de 250 persones, tinguen un volum de
negocis no superior a 50 milions d'euros o un balanç general anual no superior als 43 milions d'euros
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— Antiguitat, mínima de l'empresa 50 anys dins de la seua activitat, sense haver canviat de titular 
més enllà de la successió familiar.

— Memòria:  on conste la trajectòria comercial i de serveix i la integració dins la ciutat de 
Benicarló, a més d'altres aspectes, com:

• La seua participació en campanyes i iniciatives de promoció del comerç local.

• La participació dels seus responsables i/o treballadors en accions formatives especialitzades en el
sector comercial, organitzades amb el suport de les administracions públiques o per entitats 
privades amb reconeixement oficial.

b) Premi a la Solidaritat i a la Responsabilitat Social Empresarial

Reconeixement a empreses del sector comercial minorista o de serveis que destaquen per la seua activa
col·laboració i implicació amb la societat local, especialment pel que respecta a la part benèfica i 
solidària i a la seua implicació en accions encaminades a afavorir la consolidació de l'activitat comercial 
o de serveis a la ciutat de Benicarló.

Els criteris que es valoraran, segons la memòria presentada, són els següents:

• Per destacar sobre la resta de candidatures en la conciliació de la vida laboral i familiar dels 
treballadors i treballadores: fins a 20 punts.

• Per destacar sobre la resta de candidatures en la integració de col·lectius amb dificultats 
d'inserció al món laboral (joves, víctimes de violència de gènere, majors de 45 anys, població 
immigrada, persones amb mobilitat reduïda, etc.): fins a 20 punts.

• Participació en campanyes promocionals organitzades per les associacions del sector: fins a 20 
punts.

• Accions concretes de l'empresa destinades a fomentar el consum al comerç local: fins a 15 punts.

• Per destacar sobre la resta de candidatures en la seua col·laboració amb entitats no 
governamentals, entitats benèfiques, etc.: fins a 10 punts.

• Per destacar sobre la resta de candidatures en la seua participació activa, patrocini o 
col·laboració tècnica i econòmica en esdeveniments populars, esportius, culturals, de promoció 
de la ciutat, etc.: fins a 5 punts.

• Per estar l'establiment adherit al sistema de la Junta Arbitral de Consum: fins a 5 punts.

• Per la resta de mèrits justificatius de la trajectòria empresarial recollits i justificats a la memòria 
presentada, fins a 5 punts.

c) Premi a la Qualitat Comercial

Aquest premi està destinat a reconèixer l'esforç de tots els establiments comercials o de serveis que, 
dins del període d'un any abans del final del termini de presentació de candidatures de la present 
convocatòria, hagen dut a terme la implantació d'un sistema de qualitat certificat (Reconeixement 
Comerç Excel·lent de la Fundació Valenciana de la Qualitat, Green Commerce, Sistema Integral de 
Qualitat Turística en Destí (SICTED), ISO 9001, ISO 175001, ISO 14001, etc.).

Per a aconseguir aquest guardó cal presentar la documentació de candidatura juntament amb 
l'acreditació d'haver obtingut la certificació de qualitat i tenir-la en vigor almenys fins a la data final de 
presentació de candidatures.

d) Premi a la Renovació i Imatge Comercial

Aquest premi té com a intenció reconèixer l'esforç, treball i inversió d'aquells empresaris que han dut a 



terme millores i reformes dels seus establiments en els últims 3 anys.

Per a aconseguir aquest guardó caldrà presentar la pertinent candidatura. El jurat visitarà els 
establiments dels candidats per valorar el seu treball, l'atractiu de l'establiment i de la reforma 
realitzada  amb la següent assignació de punts:

• Aparador comercial: fins a 25 punts.

• Façana, retolació i demés elements externs: fins a 25 punts.

• Mobiliari de la sala de venda: fins a 10 punts.

• Il·luminació interior: fins a 10 punts.

• Distribució espacial de l'interior de la tenda i presentació dels productes: fins a 10 punts.

• Decoració i complements de l'interior de la tenda: fins a 10 punts.

• Per estar l'establiment adherit al sistema de la Junta Arbitral de Consum: fins a 5 punts.

• Altres aspectes a valorar, a criteri del jurat, fins a 5 punts.

• Per a les empreses que opten a l'apartat innovació:

— Memòria presentada: fins a 90 punts, on es valorarà la importància de la innovació introduïda, 
amb la següent assignació de punts:

• Implantació de comerç electrònic: fins a 50 punts.

• Introducció de noves tecnologies:  fins a 20 punts.

• Millores en l'organització i gestió empresarial: fins a 10 punts.

• Per estar l'establiment adherit al sistema de Junta Arbitral de Consum: fins a 5 punts.

• Repercussió del projecte en la resta del comerç local: fins a 5 punts.

Sisena: Compatibilitat dels premis de diverses categories

Les empreses podran presentar candidatures a totes les categories.

En primer lloc es decidira el  premi o premis a la trajectòria empresarial i a continuació els premis a la 
Solidaritat Empresarial i la Imatge Comercial.

Les empreses que resultes guanyadores del Premi a la Trajectòria Empresarial no podran repetir aquest 
guardó en les següents edicions dels Premis, ni podran ser guanyadores del Premi a la Solidaritat ni a la 
Imatge Comercial el mateix any. 

El Premi a la Qualitat Comercial és compatible amb la resta de categories.

A més, les empreses guardonades en l'edició immediatament anterior dels Premis no podran obtenir el 
mateix premi en el següent exercici, a excepció del reconeixement a la Qualitat Comercial, que pot 
obtenir-se, si es continua presentant candidatura, mentre es mantinga vigent la certificació acreditativa.

Setena: Jurat

El jurat dels Premis estarà format pels següents membres:

— Presidència: L'Alcaldia
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— Vocals:

• Regidor/a de Comerç i Mercats.

• President/a de la Unió de Comerços de Benicarló, o persona en qui delegue.

• President/a de l'Associació de Venedors del Mercat de Benicarló, o persona en qui delegue.

• President/a de l'Associació de Comerç i Serveis de Benicarló o persona en qui delegue.

• President/a de l'Agrupació de Restaurants de Benicarló o persona en qui delegue.

• 1 persona representant de la Cambra de Comerç de Castelló.

• 1 persona representant de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació.

• 1 tècnic/a municipal de Comerç.

— Secretaria: Secretari/ària municipal o persona en qui delegue.

Vuitena: Decisions del Jurat

Les decisions del jurat, que podran adoptar-se per majoria simple, seran inapel·lables, sense que puga
subjectar-se a cap altre criteri restrictiu. La Presidència tindrà vot de qualitat en cas d'empat.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis en cas que considere que les candidatures presentades
no compleixen els requisits mínims.

El Jurat valorarà les diverses candidatures presentades segons els barems i criteris recollits a la base 
cinquena.

Novena: Difusió dels premis

L'Ajuntament de Benicarló donarà la màxima difusió del resultat de la convocatòria, així com de les 
característiques i aspectes més destacats pels quals han rebut els premis les empreses guanyadores.

Les empreses guanyadores queden facultades per a fer constar als seus documents comercials la 
menció «Premi al Comerç», amb indicació de l'any en què s'ha obtingut i fins i tot amb la reproducció 
de la figura que el simbolitza.

Desena: Lliurament de premis

L'acte de lliurament de premis serà públic i solemne, en el marc d'una gala local del Comerç de 
Benicarló.

Onzena: Acceptació de les bases

La participació en el procés de selecció dels Premis implica la íntegra acceptació de les presents bases.

El jurat interpretarà les presents bases, i podrà, si ho creu oportú, declarar deserts els premis.

Dotzena: Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació acaba el proper 20 de novembre de 2017.

La tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Comerç i Turisme

Rosana Marzá Caldés
Benicarló 6 de novembre de 2017
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