
BASES  DELS PREMIS PORXADA 

1. Objecte

Els  Premis  Porxada  són  els  premis  atorgats  anualment  per  l’Ajuntament  de  Granollers  i
l’Associació de comerciats Gran Centre Granollers. El seu objectiu és reconèixer la singularitat
dels establiments comercials de la ciutat i posar en valor el conjunt de l’oferta comercial de la
ciutat com a factor d’atracció de visitants, generador d’activitat econòmica i creador de llocs de
treball.

Aquests  premis  tenen  caràcter  local,  per  la  qual  cosa  hi  poden  concórrer  les  empreses  i
persones empresàries que desenvolupin la seva activitat comercial a Granollers.

A efectes d’aquestes bases es considera:

• Establiment Comercial, aquell amb qualsevol activitat econòmica que es desenvolupi en
un establiment de la trama urbana del sector del comerç, els serveis i la restauració.

• Establiment  familiar  centenari,  aquell  establiment  comercial  amb més de  100  anys
d’història a la ciutat regentat per la mateixa família. 

2. Participants

Poden ser candidats a aquests Premis les persones físiques, les microempreses i les petites i
mitjanes empreses que desenvolupin la seva activitat comercial a la ciutat de Granollers i que
compleixin amb els requisit fixats en la categoria del premi corresponen al qual es presentin.

Els establiments comercials participants en aquests premis hauran de comptar amb tots els
permisos i llicències preceptius per a l’exercici de l’activitat.

El fet de participar pressuposa la total acceptació de les bases, així com les resolucions del
jurat. 

3 . Categories de premis

Els premis no tenen dotació econòmica i consistiran en uns guardons, que es lliuraran en el
marc d’un acte públic de reconeixement organitzat amb aquesta finalitat, en els quals figurarà
la inscripció  següent:  Premis Porxada–Gala  del  Comerç de Granollers,  amb indicació  de la
categoria, la data de la concessió i del nom de l’establiment guardonat.

Els premis es concedeixen en les següents categories:

3.a. Premi al comerç familiar centenari
  

Es defineix com a comerç familiar centenari a qualsevol establiment comercial de Granollers
que  al  llarg  de  més  de  cent  anys  han  ofert  ininterrompudament  un  servei  de  qualitat  i
personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la
ciutadania que s’han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional centenària.



La  documentació  que  acrediti  l’antiguitat  de  l’establiment  serà  verificada  pels  tècnics
municipals  a partir  dels  documents  dipositats  en  l’arxiu  municipal,  o  els  arxius/documents
privats facilitats pel propi establiment comercial.

3.b. Premi a l’antiguitat

En aquesta categoria poden optar al premi els establiments comercials que acreditin que han
complert  25, 50 o 75 anys, i que han estat gestionats durant aquest temps per la mateixa
família o propietari.

Els tècnics municipals verificaran la veracitat de la documentació presentada i podran demanar
qualsevol altra informació complementària que considerin oportuna.

3.c. Premi Nou Comerç

En aquesta categoria es premiarà a la iniciativa emprenedora de recent creació que hagi obert
un establiment comercial a la ciutat de Granollers.

Cadascuna de les associacions de comerciants de la ciutat proposarà 1 establiment comercial
associat que hagi obert el seu negoci entre el dia 1 d’octubre del 2021 i el dia que finalitza el
termini de presentació de les candidatures que s’indica al punt quart.

Per seleccionar l’establiment les associacions de comerciants valoraran el negocis que proposin
nous conceptes de producte, de servei o de format de l’establiment comercial, que representin
una  millora  o  ampliació  de  l’oferta  comercial  disponible  dins  l’àmbit  territorial  de  la  seva
associació.

Per determinar la data d’inici d’obertura del negoci es tindrà en compte la data de comunicació
prèvia d’inici d’activitat presentada a la seu electrònica de l’Ajuntament.

3.d.  Premi honorífic

Els membres del jurat podran proposar el reconeixement a persones, empreses i entitats que
hagin destacat per la seva trajectòria professional, per la seva dedicació al sector, per la seva
capacitat d’innovació i emprenedoria, per la posada en valor de la funció social  del comerç
urbà,  pel  desenvolupament  d’estudis o treballs  tècnics  vinculats  al  sector  comercial,  o  per
qualsevol  altre  projecte  que  contribueixi  al  prestigi  de  l’activitat  comercial  a  la  ciutat  de
Granollers.

4. Presentació de candidatures al premi d’antiguitat

Tots els establiments comercials interessats a optar al premi a l’antiguitat podran presentar les
seves candidatures,  mitjançant instància  al  registre  general  de l’Ajuntament,  adjuntant els
documents que acreditin la data l’inici de l’activitat a Granollers. Les candidatures també es
poden presentar a local de l’Associació de comerciants Gran Centre Granollers (carrer Lleó, 3,
local E).

La data límit per presentar les candidatures serà el dimarts 16 de setembre de 2022.



5. Jurat

El jurat encarregat de la selecció de les candidatures i d’elaborar la proposta dels establiments
guardonats estarà format per:

- la regidora de promoció econòmica
- membres de les associacions de comerciants legalment constituïdes 
- un representant del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental
- un representant de l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental
- personal tècnic del servei de comerç

Si  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 pel jurat.

Així mateix, el jurat podrà proposar l’atorgament d’un o més accèssits o mencions especials
tant en les categories estipulades com fora d’aquestes, si ho considera oportú.

6. Comunicació als premiats

El  jurat  comunicarà  el  guardó als  establiments o persones  escollides  abans de la  data  de
lliurament dels premis, a efectes de confirmar la seva disponibilitat.

7. Lliurament dels premis

El lliurament dels premis tindrà lloc durant l'acte públic organitzat amb aquesta finalitat per
l'Ajuntament  i  l'associació  Gran  Centre  el  dia  14 d’octubre  de  2022,  al  vespre,  al  Teatre
Auditori de Granollers.

8. Material gràfic i audiovisual

Les fotografies i vídeos realitzats durant l’acte públic de lliurament dels Premis seran utilitzats
pels organitzadors per a la difusió d’aquest esdeveniment.

9. Protecció de dades 

Les dades de caràcter personal dels participants seran considerades confidencials, no seran
divulgades sense la seva autorització, i es tractaran d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.


