PREMIS FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ, 13a edició
BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ

OBJECTIU:
Fundació Barcelona Comerç convoca anualment el Premi Fundació Barcelona Comerç amb
l’objectiu de reconèixer i promocionar les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model
de comerç de proximitat innovador de la nostra ciutat.
La 13a edició dels Premis Fundació Barcelona Comerç distingirà les iniciatives, persones físiques,
establiments i contribucions que durant el període esmentat hagin incidit en la millora del sector
del comerç.

PARTICIPANTS I REQUISITS
Enguany el Premi al Compromís amb el Comerç el decidirà Fundació Barcelona Comerç d'entre
totes les persones, entitats i establiments que hagin col·laborat en el desenvolupament del
comerç i en la defensa de l'ideari de Barcelona Comerç a la ciutat durant l'any 2017.
Poden presentar la seva candidatura al Premi al Talent Jove i al Premi a la
Innovació Comercial tots aquells comerços que estiguin associats a algun dels 21 Eixos
Comercials que conformen Fundació Barcelona Comerç i que, d’alguna manera, contribueixin a
la millora del teixit comercial de la ciutat. Els projectes d’aquets comerços s’han de poder
adaptar a la descripció d’alguna de les dues categories de premis, esmentades més avall.

SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han de presentar mitjançant un formulari excel
que enviarem als dinamitzadors i dinamitzadores de cada Eix.

El formulari consta d’un full de proposta de candidatura que s’haurà d’omplir en la seva totalitat.
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Demanarem en aquest formulari una descripció del projecte i una explicació reduïda de per
què l'Eix Comercial creu que el comerç en qüestió és l'indicat per a rebre el premi pel qual
presenta la candidatura.
Es demanaran també les dades del comerç candidat per, si s'escau, poder-lo contactar (en el cas
que es necessités més informació sobre l’establiment, per exemple)
La data límit de presentació de les candidatures és el dia 23 d'octubre de 2017.
Les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades d’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

JURAT
El Premi al Compromís amb el Comerç el decidirà el Patronat de Fundació Barcelona Comerç,
sense necessitat de presentar candidatura.
Pel que fa als altres dos premis (Premi al Talent Jove i Premi al Comerç més Innovador) el Jurat
estarà format el Patronat de Fundació Barcelona Comerç.
La Junta Executiva de Fundació Barcelona Comerç realitzarà un primer filtratge de les
candidatures per comprovar si aquestes s'adeqüen a la descripció de cada categoria.
Un cop passada aquesta primera fase, es procedirà a la votació del Patronat: un vot per
cadascuna de les 2 categories.
Els acords del jurat s’han d’adoptar per majoria de vots. Si alguns dels membres del jurat
(conformat pels Patrons dels Eixos Comercials) no pot assistir a la reunió, podrà emetre el seu
vot per escrit i transmetre’l a la Secretaria del Premi.
Si, a criteri del jurat, cap de les candidatures presentades en alguna de les modalitats reuneix els
requisits suficients per ser guardonada, la modalitat en qüestió pot ser declarada deserta.
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Els premis es lliuraran en el transcurs del sopar de Gala organitzat per la Fundació, el 29 de
novembre de 2017, a les 21.00h, a l’Hotel Sofia Barcelona, de Barcelona.

DESCRIPCIÓ DE LES MODALITATS

PREMI COMPROMÍS AMB EL COMERÇ
Es reconeixerà a una persona, entitat o empresa que s’hagi distingit especialment en la defensa
i/o la consolidació del comerç urbà i dels Eixos Comercials com a elements importants de
vertebració i manteniment de la nostra idea social i cultural de la ciutat.
No és necessari que les persones, entitats o empreses que presentin la seva candidatura en
aquesta modalitat tinguin o siguin una activitat comercial a la ciutat, sinó que es valorarà la feina
feta per la defensa, difusió o suport al comerç barceloní en general.

PREMI AL TALENT JOVE
Es reconeixerà a comerciants associats als Eixos Comercials membres de Fundació Barcelona
Comerç, que tinguin menys de 40 anys, que hagin demostrat la seva confiança i la seva aposta
pel comerç de proximitat com a projecte de vida, formant part del món associatiu del seu barri.
Busquem experiències, lluita i un projecte clar i fresc que pugui ser font d’inspiració per a la
renovació o re-adaptació d’altres activitats i pràctiques.

PREMI AL COMERÇ MÉS INNOVADOR
Es reconeixerà a aquell comerç que és capaç d'utilitzar totes les eines, tant a nivell tecnològic
com social, per a potenciar la seva venda i millorar la satisfacció del client, alhora que roman
fidel als principis de responsabilitat social, transparència i treball en xarxa en el seu territori.

FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ | tel. 934 436 346 | fundacio@eixosbcn.org

PREMIS FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ, 13a edició
BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ

Es reconeixerà el suport i la defensa al client però es valorarà també el sentit comú en la
diferenciació entre drets i deures, tant del client com del comerciant, alhora que es tindrà en
compte les iniciatives que millorin explícitament l'experiència del client al negoci.
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