
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Direcció de Comerç i 
Consum, organitza anualment el premi «Barcelona, la millor botiga 
del món». Aquest esdeveniment es va celebrar per primera vegada 
l’any 1997, amb l’objectiu de valorar l’esforç del sector comercial 
i la seva contribució a la continuïtat del nostre model comercial de 
proximitat i a la promoció econòmica de la nostra ciutat.

Amb el temps, el premi s’ha consolidat com un esdeveniment de 
referència a Barcelona i un autèntic punt de trobada anual dels 
representants de les entitats que formen part del comerç barceloní. 

En l’anterior edició del premi, van incorporar-se dues noves moda-
litats en el marc del comerç cultural i el del comerç sostenible. 
Enguany, fem un pas endavant i us proposem una nova categoria en 
l’àmbit de l’accessibilitat en el comerç. Aquesta iniciativa respon a 
la voluntat  municipal de reconèixer aquells comerciants que introdu-
eixen en els seus establiments serveis, instruments, equipaments 
o béns que milloren l’atenció al consumidor amb discapacitat, amb 
la qual cosa aporten una major qualitat en el servei i contribueixen 
a la cohesió social i el benestar de les persones.
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BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES

1 L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment el premi «Barcelona, la millor botiga del món», amb 
l’objectiu de contribuir a la dinamització i la millora de la iniciativa empresarial comercial, així com a 
un millor coneixement del món del comerç de la nostra ciutat. Amb aquesta finalitat, la 17a edició 
del premi busca distingir les iniciatives, les contribucions i els establiments comercials que durant 
el 2013 hagin incidit en la millora del sector comercial. Enguany, el premi consta de vuit modalitats: 

1.1 Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any
1.2 Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat
1.3 Premi Albert Gonzàlez a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del comerç de la ciutat
1.4 Premi a l’establiment comercial
1.5 Premi al model comercial sostenible
1.6 Premi «Comerç cultural de proximitat»
1.7 Premi a l’accessibilitat en el comerç
1.8 Premi «Barcelona, els millors mercats del món»

2 Participants 

 Poden presentar la seva candidatura al premi totes les iniciatives, les contribucions o els establiments 
comercials que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin 
les condicions que es detallen en el punt 8 sobre la descripció dels àmbits.

3 Sol·licituds i termini de presentació

 Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden dirigir a la Direcció de Comerç i Consum, 
ronda de Sant Pau, 43-45, 2a planta, 08015 Barcelona, o bé es poden presentar a qualsevol de les 
oficines del Registre General de l’Ajuntament que es relacionen al final d’aquestes bases, adreçades 
a la Direcció de Comerç i Consum.

 La data límit de presentació de les candidatures és el dia 15 de juliol de 2014.

 Les sol·licituds s’han d’acompanyar de la documentació següent:

• Full de proposta de candidatura. 
Els formularis de les candidatures estan disponibles al web www.bcn.cat/comerc i també als 
taulells de les oficines d’atenció ciutadana dels districtes municipals.

• Memòria explicativa de la iniciativa, l’establiment o la trajectòria professional, acompanyada, si és 
possible, de fotografies, articles de premsa o qualsevol altra documentació en paper o en suport 
informàtic (memòria USB, CD, DVD) que aporti més informació de la candidatura presentada.

4 Un jurat presidit pel regidor de Comerç, Consum i Mercats serà l’encarregat d’escollir els guardonats. 
També formarà part del jurat un tècnic de la Direcció de Comerç i Consum, que exercirà les funcions 
de secretari, amb veu però sense vot.

 Així mateix, es designaran com a membres del jurat:

• 1 representant del Consell de la Cultura de Barcelona
• 1 representant de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• 1 representant del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
• 1 representant de les institucions acadèmiques empresarials
• 1 representant de la premsa econòmica 
• 1 representant de les associacions o agrupacions del sector comercial
• 1 representant de la Cambra de Comerç de Barcelona
• 1 expert coneixedor del món del comerç

5 Els acords del jurat s’han d’adoptar per majoria de vots. Si alguna de les persones membres del jurat 
no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre’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.

http://www.bcn.cat/comerc


 El jurat pot recollir a l’acta un premi o una menció especial si ho considera oportú.

 En tot el que no prevegin aquestes bases, el jurat ajustarà la seva actuació al que disposa el capítol ii, 
títol ii de la Llei 30/92, de 26 de novembre.

6 Lliurament del premi 

 El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte que se celebrarà durant el darrer trimestre de 
l’any. La data, el lloc i l’hora es comunicaran oportunament.

 El premi consistirà en el lliurament d’un guardó commemoratiu per a cada modalitat.

7 En tot el que no prevegin aquestes bases particulars, caldrà atenir-se al que disposa la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 17 de desembre de 2010.

8 Descripció dels àmbits

8.1 Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any: adreçat a reconèixer la iniciativa 
empresarial que representi una notable aportació al sector comercial de la ciutat pel sistema de 
venda, els productes, els llocs d’ubicació, la prestació de serveis als consumidors, etc. La inici-
ativa ha d’haver començat durant l’any 2013.

8.2 Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat: adreçat a 
premiar la iniciativa privada agrupada que representi una aportació significativa a la dinamització 
comercial d’una zona o un carrer de la ciutat, d’un subsector comercial concret o del conjunt del 
comerç de la ciutat. La iniciativa ha d’haver estat promoguda per una entitat associativa sense 
afany de lucre i s’ha d’haver desenvolupat en la seva totalitat o en part durant l’any 2013.

8.3 Premi Albert Gonzàlez a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del comerç de 
la ciutat: reconeixement al comerciant de la ciutat de Barcelona que hagi tingut una llarga tra-
jectòria de contribució, suport o dinamització del comerç de la ciutat.

8.4 Premi a l’establiment comercial: reconeixement a la singularitat de determinats establiments 
comercials que ofereixin una imatge distintiva del comerç de la ciutat de Barcelona per les seves 
característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per l’antiguitat, per 
la qualitat del servei al consumidor, etc.

8.5 Premi al model comercial sostenible: reconeixement a aquell establiment comercial que intro-
dueixi paràmetres socioambientals tant en els seus productes com en els serveis que ofereix al 
consumidor. Es valoraran les accions dirigides a l’ús responsable dels recursos (energia, aigua, 
materials), a minorar els residus generats i, en general, a traslladar el concepte de sostenibilitat 
al consumidor.

8.6 Premi «Comerç cultural de proximitat»: aquest premi s’atorga a una persona, entitat, iniciativa, 
establiment o projecte que per la seva trajectòria o activitat en l’àmbit del comerç cultural de 
proximitat hagi incidit destacadament, al llarg de l’any 2013, en favor del desenvolupament cul-
tural de Barcelona. 

8.7 Premi a l’accessibilitat en el comerç: reconeixement a aquell establiment comercial que contri-
bueixi amb la seva iniciativa a millorar l’atenció i satisfacció del client amb discapacitat integrant 
béns, equipaments, serveis, instruments i/o entorns que puguin ser utilitzats per totes les per-
sones.

8.8 Premi «Barcelona, els millors mercats del món»: aquest premi serà convocat per l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona, que en redactarà les bases i establirà el termini per presen-
tar-s’hi i el lloc on s’ha de lliurar la documentació necessària. L’IMMB també nomenarà el jurat 
que deliberarà sobre el premi. El guardó es lliurarà juntament amb els de la resta de modalitats. 
Per a més informació, podeu consultar el web de Mercats: www.bcn.cat/mercats.

https://correu.bcn.cat/owa/UrlBlockedError.aspx


Punts de lliurament de sol·licituds i registre 

Adreça Horari

Sant Miquel (Registre General) Pl. Sant Miquel, 3 De dilluns a dissabte de 8.30 h a 20.00 h

Districte de Ciutat Vella C/ Ramalleres, 17

De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h
i dijous de 8.30 h a 20.00 h  
(últim torn, 19.30 h)

Del 24 de juny al 24 de setembre:  
de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h

Districte de l’Eixample C/ Aragó, 328

Districte de Sants-Montjuïc C/ Creu Coberta, 104

Districte de les Corts Pl. Comas, 18

Districte de Sarrià-Sant Gervasi C/ Anglí, 31

Districte de Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2

Districte d’Horta-Guinardó C/ Lepant, 387

Districte de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1

Districte de Sant Andreu C/ Segre, 24-32

Districte de Sant Martí Pl. Valentí Almirall, 1

Subseus: 

La Marina Pg. Zona Franca, 185-219 Del 28 d’abril al 30 de juny:  
de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h

Tancat de l’1 de juliol a l’1 de setembre

Zona Nord C/ Costabona, 3-5 Del 28 d’abril al 30 de juny:  
de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h

Tancat de l’1 de juliol a l’1 de setembre

Per a més informació :

Direcció de Comerç i Consum Rda. Sant Pau, 43-45,  
2a planta

08015 Barcelona

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Tel. contacte: 93 401 22 87
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.1 Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any: adreçat a reconèixer la iniciativa 
empresarial que representi una notable aportació al sector comercial de la ciutat pel sistema 
de venda, els productes, els llocs d’ubicació, la prestació de serveis als consumidors, etc.  
La iniciativa ha d’haver començat durant l’any 2013.

Nom comercial de l’establiment:

Persona representant de l’establiment: 

Adreça:  Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

Adreça electrònica: 

Associació de comerciants a la qual pertany:

 
Data d’inici de la iniciativa:

Descripció de la iniciativa empresarial:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.2 Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat: adreçat a 
premiar la iniciativa privada agrupada que representi una aportació significativa a la dinamització 
comercial d’una zona o un carrer de la ciutat, d’un subsector comercial concret o del conjunt del 
comerç de la ciutat. La iniciativa ha d’haver estat promoguda per una entitat associativa sense 
afany de lucre i s’ha d’haver desenvolupat en la seva totalitat o en part durant l’any 2013.

Nom de l’entitat:

Persona representant de l’entitat:

Adreça: Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

Adreça electrònica: 

Entitat a la qual pertany:

Data de desenvolupament de l’activitat:

Descripció de la iniciativa:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.3 Premi Albert Gonzàlez a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del comerç 
de la ciutat: reconeixement al comerciant de la ciutat de Barcelona que hagi tingut una llarga 
trajectòria de contribució, suport o dinamització del comerç de la ciutat.

Nom del candidat/a proposat/da:

Persona de contacte: 

Adreça: Codi postal:

Telèfon:                 Mòbil:

Adreça electrònica:

Descripció de la seva trajectòria professional:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.4 Premi a l’establiment comercial: reconeixement a la singularitat de determinats establiments 
comercials que ofereixin una imatge distintiva del comerç de la ciutat de Barcelona per les 
seves característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per l’anti-
guitat, per la qualitat del servei al consumidor, etc.

Nom comercial de l’establiment:

Persona representant de l’establiment:

Adreça:  Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

Adreça electrònica: 

Associació de comerciants a la qual pertany:

Descripció de l’activitat comercial:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.5 Premi al model comercial sostenible: reconeixement a aquell establiment comercial que intro-
dueixi paràmetres socioambientals tant en els seus productes com en els serveis que ofereix 
al consumidor. Es valoraran les accions dirigides a l’ús responsable dels recursos (energia, 
aigua, materials), a minorar els residus generats i, en general, a traslladar el concepte de 
sostenibilitat al consumidor.

Nom comercial de l’establiment:

Persona representant de l’establiment: 

Adreça:  Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

Adreça electrònica:

Associació de comerciants o entitat a la qual pertany:

Data d’inici de la iniciativa: 

Descripció de l’activitat comercial:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.6 Premi «Comerç cultural de proximitat»: aquest premi s’atorga a una persona, entitat, iniciati-
va, establiment o projecte que per la seva trajectòria o activitat en l’àmbit del comerç cultural 
de proximitat hagi incidit destacadament, al llarg de l’any 2013, en favor del desenvolupament 
cultural de Barcelona. 

Nom del candidat/a, entitat o establiment comercial

Persona representant:

Adreça:  Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

Adreça electrònica: 

Associació de comerciants o entitat a la qual pertany:

Data d’inici de la iniciativa: 

Descripció de l’activitat:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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Proposta de candidatura al premi «Barcelona, la millor botiga del món» en la modalitat:

8.7 Premi a l’accessibilitat en el comerç: reconeixement a aquell establiment comercial que con-
tribueixi amb la seva iniciativa a millorar l’atenció i satisfacció del client amb discapacitat 
integrant béns, equipaments, serveis, instruments i/o entorns que puguin ser utilitzats per 
totes les persones. 

Nom del candidat/a, entitat o establiment comercial

Persona representant:

Adreça:  Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

Adreça electrònica: 

Associació de comerciants o entitat a la qual pertany:

Data d’inici de la iniciativa: 

Descripció de l’activitat:

Explicació dels motius pels quals creu que mereix el premi:

NOTA: És obligatori omplir tots els camps.
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