
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual es fan públiques les bases dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de
Catalunya, i s’obre la convocatòria corresponent.

La primera edició dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya té com objectiu donar
reconeixement a les empreses artesanes que s’hagin distingit en la producció, el disseny, la qualitat, la
formació, la promoció, la comercialització, la difusió, la valoració i/o el prestigi de l’artesania catalana.

Amb la institució dels Premis Nacionals d’Artesania la Generalitat de Catalunya vol correspondre a la vàlua i a
la transcendència que té l’artesania en la societat catalana i alhora es vol contribuir a donar-li el màxim relleu i
atorgar públicament cada any aquell reconeixement que mereixen persones o entitats que hagin excel·lit en
llur obra i trajectòria i hagin aportat elements d’innovació i prestigi en el sector.

L’article 12 del decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal, preveu la creació i
convocatòria pública anual dels Premis Nacionals d’Artesania amb l’objectiu d’incrementar el prestigi en la
societat de l’activitat artesanal, els quals han de permetre fer visible la importància del sector artesà català en
el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país i de la seva presència especial en l’àmbit de
l’emprenedoria.

En conseqüència, i en ús de les atribucions legals que m’han estat conferides,

 

RESOLC:

 

Article 1

Es convoca la primera edició dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya i s’aproven les
bases que regulen la seva concessió, les quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Article 2

Per a la convocatòria de 2015 el termini de presentació de sol·licituds dels Premis Nacionals d’Artesania de la
Generalitat de Catalunya s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i finalitza el 22 de maig de
2015.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 9 d’abril de 2015

 

Josep Maria Recasens

Director

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6856 - 22.4.20151/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15104137-2015



 

Annex

Bases que regulen la primera edició dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya

 

1. Objectiu

L’objectiu de la primera edició dels Premis Nacionals d’Artesania és el de distingir les persones físiques o
jurídiques amb activitat artesana i amb raó social a Catalunya, els ens públics i privats i professionals d’altres
àmbits que, en el transcurs de l’any 2014, hagin destacat per les seves tasques de millora, promoció,
innovació, difusió i prestigi en l’àmbit de l’artesania.

 

2. Candidatures

Poden ser candidates a aquests Premis les persones físiques, les microempreses, les petites i mitjanes
empreses amb establiment operatiu i raó social a Catalunya que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit de
l’artesania, les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial, les persones, els ens públics i privats
que desenvolupin actuacions de prestigi de l’artesania i professionals d’altres sectors productius que hagin
desenvolupat un projecte comú de rellevància amb un artesà/ana professional.

Es defineixen com a microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES), les que tenen fins a un màxim de
250 treballadors/es, un volum de negoci màxim de 50 milions d’euros, o amb un balanç general anual no
superior a 43 milions d’euros, i no estan participades en més del 25% del capital o dels drets de vot per altres
que no reuneixin els requisits anteriors, excepte que siguin societats públiques de participació, societats de
capital risc o inversors institucionals, sempre que aquests no exerceixin individualment o conjuntament, cap
control sobre l’empresa.

El personal tècnic del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i les persones membres del jurat
podran proposar candidats als Premis, d’entre aquelles actuacions que durant l’any 2014 que, per les seves
característiques es puguin considerar com a referents. En tot cas, es necessitarà el consentiment previ i exprés
de la persona o entitat proposada.

 

3. Categories

S’estableixen sis premis:

3.1. Premi Nacional d’Artesania: Es premia el global de la trajectòria empresarial d’una persona o empresa
artesana i la seva aportació al sector.

Aquest premi pretén impulsar la competitivitat i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses
artesanes, dotant-les d’un guardó d’excel·lència.

Són criteris d’atorgament:

La trajectòria consolidada, coherent i àmpliament reconeguda que s'hagi traduït en aportacions significatives a
la cultura dels oficis.

La creativitat i la innovació aplicades als valors conceptuals, formals i tècnics, el disseny, el desenvolupament
dels productes o dels processos tècnics.

El compromís amb l'evolució de l'artesania contemporània i amb la difusió, promoció i pedagogia de l'artesania
com a pràctica creativa i d’emprenedoria.

El respecte, divulgació i/o preservació de tècniques tradicionals.

La investigació, experimentació, recerca i innovació per a la millora del procés creatiu i tècnic en un ofici.

La implantació de noves vies de comercialització.

La capacitat per transmetre a la societat valors positius relacionats amb l'artesania, contribuint a la seva
promoció i valorització.

La responsabilitat social i mediambiental.
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El pes específic en el seu sector.

3.2. Premi a la Millor Marca Artesana: Es premia la millor marca artesana durant els dos últims anys, valorant
aspectes de construcció, concepte, presència, comunicació i màrqueting.

Són criteris d’atorgament:

La base conceptual de la marca.

L’aportació a l’empresa o producte que representa.

La creativitat i la innovació aplicades als valors conceptuals, el disseny, el desenvolupament, el desplegament i
les estratègies comercials i de màrqueting o els plantejaments de presentació del producte.

Els valors que la sustenten.

La narració de la marca.

L’impacte aconseguit.

L’ús i aprofitament de les Tecnologies de la informació i la Comunicació, així com la presència i continuïtat en
els entorns digitals de l’empresa, amb la intenció de incrementar la difusió de la comunicació del producte amb
l’objectiu de fomentar el negoci empresarial tan a nivell online com offline.

3.3. Premi a la Innovació: Premi que reconeix els productes, prototips o actuacions realitzats en els dos anys
anteriors a la data de publicació d'aquesta convocatòria que suposin una aposta decidida per la innovació de
l'artesania, mitjançant la utilització de noves tecnologies, nous materials, o la reinterpretació innovadora de
productes tradicionals i altres actuacions de caràcter similar .

Són criteris d’atorgament:

La recerca i desenvolupament de nous productes.

La creativitat i la innovació aplicades als valors conceptuals, formals i tècnics, el disseny i el desenvolupament
de producte.

La incorporació de noves tècniques, tecnologies, matèries primeres naturals o reciclades, en l’elaboració dels
productes.

La recuperació, modernització i divulgació de productes artesans tradicionals de Catalunya (tradició +
innovació)

Les sinèrgies creades amb altres sectors creatius i productius.

El compromís amb l'evolució, difusió, promoció i pedagogia de l'artesania.

La qualitat de l’entorn digital.

La innovació d’aquells projectes que aportin noves idees que tinguin per finalitat el desenvolupament artesà.

3.4. Premi Prestigia:

Es premia a les persones, empreses, entitats públiques o privades que mitjançant la seva tasca hagin contribuït
al prestigi i visibilitat de l’artesania en la societat.

Són criteris d’atorgament:

La posada en valor de l'artesania i el donar-li visibilitat en un entorn favorable, amb especial èmfasi en el seu
impacte real.

La qualitat de la tasca desenvolupada en la difusió dels avantatges de l’artesania.

La trajectòria coherent i inequívoca de suport a l’artesania des de una altra vessant.

La creació de sinèrgies entre el sector artesà i d’altres.

El grau de notorietat aconseguit.

La permanència aconseguida com a persona o entitat de referència.

Els treballs conjunts realitzats amb professionals artesans i d’altres àmbits.
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Els membres del jurat podran proposar igualment el reconeixement a persones, empreses i entitats que hagin
destacat per la seva trajectòria professional, per la seva dedicació al sector artesà, per la seva capacitat
d’innovació i emprenedoria, per la posada en valor de la funció social de l’artesania, pel desenvolupament de
treballs tècnics vinculats al sector artesà, o per qualsevol altre projecte que contribueixi al prestigi de l’activitat
artesana a Catalunya.

3.5.Premi Restaura:

Es premia a les persones i empreses, entitats públiques i privades que hagin realitzat la millor recuperació
d’elements patrimonials mitjançant l’aplicació d’oficis artesans.

Són criteris d’atorgament:

La realització de la restauració o rehabilitació del patrimoni.

El valor afegit que aporta l’artesania al conjunt patrimonial.

El valor patrimonial de l’element recuperat.

La col·laboració amb professionals de la restauració i l’arquitectura.

El pes específic de l’ofici en el conjunt de la recuperació del patrimoni.

El grau de responsabilitat de l’artesania en el projecte.

3.6.Premi Impulsa:

Es premia als projectes d’emprenedoria més viables vinculats amb l’artesania.

Són criteris d’atorgament:

La presentació del projecte.

La viabilitat del projecte.

L’aportació del projecte a la visualització de l’artesania.

La implicació d’artesans/es acreditats en el projecte.

Les accions realitzades per fer realitat el projecte.

L’estat de maduresa del projecte.

L’impuls d’idees que solucionin necessitats reals.

Es tindran especialment en compte els elements següents:

La creació d’un nou servei o producte.

L’aplicació de millores en productes o serveis.

L’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos d’una empresa, organització, etc.

Noves formes d’organització del treball.

 

4. Premis

4.1 Els premis consistiran en uns diplomes en els quals figurarà la inscripció següent: Premis Nacionals
d’Artesania de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de la categoria, la data de la concessió i del nom de
l’entitat, empresa o persona guardonada.

4.2 La persona o empresa guanyadora del Premi Nacional d’Artesania rebrà, a més, una peça commemorativa i
una dotació econòmica de set mil euros (7.000,00 €) que s’adreçarà exclusivament a la seva participació en
una acció nacional o internacional de rellevància, escollida per ella mateixa i validada pel Jurat.

4.3 El Jurat podrà proposar que els Premis es declarin deserts, quan consideri que no hi ha cap candidatura
que reuneixi els mèrits suficients.

4.4. Així mateix, el jurat podrà proposar l’atorgament exaequo dels Premis si més d’una candidatura compleix
els requisits establerts.
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5. Jurat

5.1 El jurat encarregat de la selecció de les persones, empreses i entitats candidates i d’elaborar la proposta
per a què siguin guardonades estarà format pel/per la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, que actuarà de President, el/la gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya que
farà les funcions de vicepresident, el/la cap de l’àrea d’Artesania del CCAM, un/a representant de la FAAOC i
quatre persones de reconegut prestigi en el món de l’artesania, l’arquitectura, l’art i el disseny, designades
mitjançant resolució del/la director/a del Consorci. En cas de vacant, absència o malaltia d’alguna de les
persones que integren el jurat el/la director/a del Consorci podrà, mitjançant resolució, establir les condicions
de substitució que s’escaiguin.

5.2 No podran tenir dret a vot, en la categoria corresponent, les persones membres del jurat que optin als
premis individualment o que pertanyin a empreses o entitats candidates als premis. En el cas del Premi
Nacional d’Artesania, cap membre del Jurat podrà optar al Premi.

 

6. Atorgament

Els premis s’atorgaran per resolució del/la conseller/a d’Empresa i Ocupació a proposta del jurat, i es lliuraran
a les persones, empreses i entitats guardonades en un acte públic en el marc de la Setmana d’Artesania de
Catalunya. Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es notificarà a les persones interessades.

 

7. Procediment

7.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones
interessades a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat), a
la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) a la
pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
(http://empresaiocupacio.gencat.cat).

7.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades al/ a la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya i es presentaran, acompanyades d’un dossier on s’acreditin els mèrits de la persona, empresa o
entitat sol·licitant, a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, que es poden consultar a la pàgina web
(http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/, a la
seu de la Direcció General de Comerç i del CCAM (Puig i Xoriguer, 11, 08004 Barcelona, telèfon 93.484.99.99,
correu-e ccam@gencat.cat), a la seu del Centre d’Artesania Catalunya (C/Banys Nous, 11, 08002 Barcelona,
telèfon 93 467 46 60, correu-e ccam.artesania@gencat.cat) o als Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Ocupació.

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

7.3 Les persones sol·licitants només podran presentar una sola sol·licitud, és a dir, optar a una sola categoria
dels Premis.

 

8. Documentació

A la sol·licitud s’inclourà la declaració responsable següent:

a) que disposa d’establiment operatiu i raó social a Catalunya.

b) que està legalment constituïda i inscrita, si s’escau, en el corresponent registre públic, que compleix les
disposicions vigents i que es compromet a mantenir el seu compliment mentre s’exerceixi l’activitat inscrita.

c) que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de no tenir contret
cap deute, per cap concepte, amb la Generalitat de Catalunya.

d) que compleix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) en el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, que dóna ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores
amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives
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d'acord amb el que disposa l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

f) de no trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

g) en el cas d’empreses amb 25 o més treballadors, indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que
utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en
llurs centres de treball.

h) Que compleix l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta
finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En
el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un
Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

i) que compleix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà demanar qualsevol altra informació
complementària que consideri oportuna.

 

9. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades que les persones interessades han de facilitar per tal d’optar als premis seran incorporades
al fitxer "Expedients Administratius" del qual és responsable la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya amb la finalitat d’impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport
als dissenyadors de moda, fomentar l’artesania catalana, promoure l’associacionisme, gestionar programes
d’incentius i de finançament, l’organització d’actes públics, jornades, cursos o conferències i altres
convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, Puig i Xoriguer, 11, 08004 de Barcelona. L’adreça electrònica és ccam@gencat.cat.

 

(15.104.137)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6856 - 22.4.20156/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15104137-2015

mailto:ccam@gencat.cat



