
Premis al Comerç: Candidatura al Premi a la Solidaritat i Responsabilitat Social Empresarial (annex II)

Dades de 
l'establiment

Nom comercial Adreça de l'establiment

Descripció 

de la 
candidatura

Mèrits Punts

1. Conciliació de la vida laboral i familiar del personal de l'empresa. Accions realitzades 
per afavorir la conciliació (permisos, horaris especials, etc.) i nom de les persones 
beneficiades:

Acció:  Beneficiari/ària: 

Acció:  Beneficiari/ària: 

Acció:  Beneficiari/ària: 20

2. Integració de col·lectius amb dificultats d'inserció al món laboral. Accions per 
afavorir la integració (contractació de joves, víctimes de violència, majors de 45 anys, 
persones amb mobilitat reduïda, població immigrada, etc.):

Acció:  Beneficiari/ària: 

Acció:  Beneficiari/ària: 

Acció:  Beneficiari/ària: 20

3. Participació en campanyes promocionals organitzades per les associacions del 
sector. 

Campanya:  Any: 

Campanya:  Any: 

Campanya:  Any: 
20

4. Foment del consum en el comerç local. Accions o campanyes destinades a incrementar 
que la població consumisca en els establiments comercials de la ciutat.

Acció:  Any: 

Acció:  Any: 

Acció:  Any: 
15

5. Col·laboració amb entitats no governamentals o benèfiques. Accions de col·laboració 
realitzades i nom de les entitats amb què s'ha col·laborat:

Acció:  Entitat: 

Acció:  Entitat: 10

6. Participació activa, patrocini o col·laboració tècnica o econòmica en esdeveniments 
culturals, esportius, populars, etc. de la ciutat.

Acció:  Any: 

Acció:  Any: 5

7. Junta Arbitral de Consum

L'establiment està adherit al Sistema Arbitral de Consum?   Sí   No 5

8. Altres mèrits

5

Ajuntament
de Benicarló



Premis al Comerç: Candidatura al Premi a la Solidaritat Empresarial (annex II)

Documentació 
que cal aportar

1. Per acreditar la conciliació de la vida laboral i familiar del personal de l'empresa: 
Contracte on conste l'horari especial del treballador o un certificat que acredite les 
mesures especials de conciliació.

2. Per acreditar la integració de col·lectius amb dificultats d'inserció al món laboral: 
Contracte del treballador o un certificat que acredite les mesures d'inserció.

3. Per acreditar la participació en campanyes promocionals organitzades per les 
associacions del sector: Certificats de participació en les activitats, fullets o cartells on 
conste la participació, factures de les despeses, etc.

4. Per acreditar la participació en accions o campanyes destinades a fomentar el consum 
local: Certificats de participació en les activitats, fullets o cartells on conste la 
participació, factures de les despeses, etc.

5. Per acreditar la col·laboració amb entitats no governamentals o benèfiques: Certificats 
on conste la contribució a l'entitat, fullets o cartells on conste la col·laboració, factures 
de les despeses etc.

6. Per acreditar la participació activa, patrocini o col·laboració tècnica o econòmica en 
esdeveniments socioculturals, populars o de promoció de la ciutat: Certificats de 
participació en les activitats, fullets o cartells on conste la participació, factures de els 
despeses etc.

7. Per documentar l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum: Justificant d'adhesió al Sistema 
Arbitral de Consum.

8. Per acreditar altres mèrits: qualsevol document on consten les dades que s'al·leguen.
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