III PREMI A LA MILLOR INICIATIVA ENOTURÍSTICA D’ALELLA

1. Introducció
El III Premi a la Millor Iniciativa Enoturística d’Alella està destinat a fomentar i reconèixer
el treball de persones jurídiques, professionals i empreses que vulguin promoure el municipi
d’Alella com a destinació enoturística de qualitat i que contribueixin amb la seva proposta
en el desenvolupament turístic d’Alella de forma sostenible, equilibrada i en benefici del bé
comú.
L’Ajuntament d’Alella convoca una tercera edició d’aquest premi per a fomentar que les
empreses i professionals del sector turístic (cellers, restaurants, allotjaments, botigues
especialitzades de vi, etc.) dissenyin nous productes enoturístics que es puguin
comercialitzar. I d’aquesta manera dotin al municipi de més oferta turística i contribueixin a
convertir Alella en un municipi atractiu per al turista.
Alella compta amb diversos recursos turístics, com el patrimoni arquitectònic o el Parc de la
Serralada Litoral, tanmateix el seu posicionament està definit en l’enoturisme. L’enoturisme
o turisme enològic és un tipus de turisme dedicat a potenciar i gestionar la riquesa
vitivinícola d’una determinada zona. A Alella trobem quatre cellers de la DO Alella, paisatge
de vinyes, botigues especialitzades i restaurants i allotjament de qualitat, recursos bàsics
per crear productes turístics. I, recordem, un producte turístic és el conjunt de serveis que
formen una experiència turística, i que per al turista acostuma a ser més interessant
consumir productes turístics que no pas la contractació dels serveis individuals.
La proposta guanyadora d’aquest concurs adoptarà el compromís d’implementar el projecte
un cop rebuda la primera part del premi i mantenir la seva aplicació durant un mínim d’un
any. El compromís de l’Ajuntament amb la proposta guanyadora consistirà a donar suport a
la comunicació i, si s’escau, en la gestió d’inscripcions a l’activitat.

2. Participants
Poden optar a aquest premi les persones jurídiques, professionals i empreses constituïdes
legalment que es dediquin al sector turístic, ja siguin d’Alella o d’altres municipis, i que
proposin un producte enoturístic a realitzar a Alella.
Els participants han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i no incórrer en
cap infracció legal.
No podran participar en la present convocatòria l’empresa o empreses guanyadores de
l’anterior edició. Tampoc l’empresa o empreses que encara estiguin en el període mínim de
12 mesos d’implantació de la seva proposta guanyadora.

3. Requisits de les propostes participants
Les propostes participants han de complir aquests requisits:
Originalitat: Queden excloses aquelles propostes de productes turístics que hagin estat o
estiguin publicades o comercialitzades prèviament per les empreses participants. Ha de ser
una proposta de nova creació.
Realització local: Els serveis inclosos al producte enoturístic s’han de portar a terme al
municipi d’Alella.
Viabilitat: Les propostes enoturístiques hauran de ser molt concretes i viables, perquè en
cas de ser guanyadora és obligatori que s’implementi un cop rebuda la primera part del
premi.
Perdurabilitat: Les propostes han de dissenyar-se pensant en què se hauran d’implementar
un mínim de 12 mesos a partir de la recepció de la primera part del premi.
Cessió de drets d’imatge: L’Ajuntament podrà fer difusió de les propostes presentades i de
la guanyadora, comunicant títols de propostes, empreses participants, continguts de les

propostes o fotografies de les mateixes, amb la finalitat de publicar i promocionar aquest
premi.

4. Criteris de valoració
ATRIBUTS A VALORAR

Cooperació empresarial

Qualitat

Innovació

Perdurabilitat

Integració en l’entorn local

PUNTUACIÓ

EXPLICACIÓ

Fins a 20 punts

Es tracta de que les empreses col·laborin entre
si i treballin juntes per a crear oferta turística,
així es poden oferir paquets turístics més
competitius i interessants. Es considera
cooperació empresarial l’oferta turística que
presenti propostes de dos, tres o més
empreses. Es puntuarà més conforme la
cooperació empresarial sigui més nombrosa.

Fins a 20 punts

Cal procurar l’excel·lència en cada aspecte del
producte turístic: el tipus de servei, l’execució
de les activitats, una correcta comunicació i
comercialització, etc. La puntuació reflectirà el
nivell de qualitat plantejat en la proposta i la
seva comercialització.

Fins a 20 punts

Es puntuarà més aquelles propostes que
plantegin serveis novedosos i menys explotats
en les ofertes habituals d’enoturisme. Així
Alella podrà oferir productes suggerents i
nous.

Fins a 20 punts

Es tracta de que les propostes puguin
mantenir-se en el temps i Alella sigui un
municipi amb oferta enoturística diversa i
estable. Es puntuarà més si l’oferta pot ser
perdurable.

Fins a 20 punts

La proposta ha de ser adient per al context
turístic local actual: turisme no massiu, no
estacional,
de
cap
de
setmana
fonamentalment, en quatre idiomes (català,
castellà, anglès i francès), perfil madur i
familiar, turisme sostenible, etc. La puntuació
serà major conforme la proposta més s’adeqüi
a l’entorn local.

5. Presentació de les propostes
Les propostes es presentaran per escrit en dos sobres blancs tancats amb el títol “III Premi a
la Millor Iniciativa Enoturística d’Alella 2016” al Registre general de l’Ajuntament d’Alella
(Plaça de l’Ajuntament 1, 08328 Alella) acompanyats d’una instància. Es demanen dos
sobres per tal de poder valorar les propostes de la manera més objectiva. Cada sobre
contindrà la següent documentació:
El primer sobre blanc contindrà:
1. Sol·licitud de participació al Premi a la Millor Iniciativa Enoturística d’Alella
2016 annexa a aquestes bases, degudament complimentada.
2. Memòria explicativa de les empreses participants en la proposta enoturística:
a) Breu història de cada empresa
b) Breu descripció dels serveis i recursos que ofereixen habitualment
c) Aspectes que recolzin i destaquin la seva candidatura
El segon sobre blanc evitarà referències a les empreses participants i contindrà:
1. Proposta d’iniciativa enoturística:
a) Títol de la proposta
b) Breu resum de la proposta (aproximadament 325 caràcters amb espais)
c) Descripció detallada dels serveis que inclou
d) A quin tipus de turista està adreçada
e) Periodicitat, horaris i durada dels serveis
f) Idiomes del serveis
g) Vies de comunicació del producte enoturístic i captació de clients
h) Vies de comercialització i preus
i) Altres detalls informatius que expliquin la implementació de la proposta
j) Maqueta del fulletó turístic o flyer publicitari que tindria la proposta
En cada sobre la documentació es presentarà en paper i en suport digital (format pdf en CD).

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit
al sol·licitant perquè s’esmeni o es complementi en un termini no superior a 10 dies hàbils,
amb l’advertiment que, si s’incompleix el termini esmentat, s’arxivarà la sol·licitud sense
cap tràmit posterior. La nova documentació que s’aporti s’haurà de presentar també al
Registre general de l’Ajuntament.
Les propostes es podran presentar a partir de 10 de març de 2016 fins al divendres 29 d’abril
de 2016 (ambdós inclosos), al Registre general de l’Ajuntament d’Alella.

6. Jurat
El jurat estarà format per:


La regidora de Promoció Turística d’Alella de l’Ajuntament d’Alella



L’empresa representant de la proposta guanyadora de l’edició anterior, o en el seu
defecte un agent turístic



Dos representants d’entitats de promoció turística del territori



Un agent turístic del territori

La persona representant de la proposta guanyadora formarà part del jurat en la següent
edició del premi i no podrà concórrer al proper concurs.
El jurat es reserva el dret a sol·licitar més informació sobre els projectes rebuts, si ho
considera oportú.
El concurs pot ser declarat desert si el jurat ho considera adient.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant el mes de maig de 2016.
Les propostes no guanyadores es podran recollir a la Regidoria de Promoció Turística d’Alella
de l’Ajuntament d’Alella durant el període d’un mes a partir del dia següent de la publicació
del veredicte al tauler d’anuncis i al web municipals.

7. Premi
La proposta enoturística que més puntuació hagi aconseguit rebrà un premi de 2.000,00€
(dos mil euros), subjectes a les retencions establertes per la legislació vigent. El seu import
es farà efectiu en dos lliuraments a través de transferència bancària, previ compliment del
document de tercers, de 1.000,00 euros cadascun. El primer ingrés es realitzarà en el
moment del lliurament del premi i el segon una vegada transcorreguts dos mesos de la
posada en marxa de la proposta enoturística.
En cas que la proposta guanyadora no s’implementi en el termini d’un mes a partir de la
recepció de la primera part del premi, s’haurà de reintegrar els 1.000,00 euros a
l’Ajuntament.
En cas que la proposta s’implementi però no arribi a una durada mínima de 12 mesos a partir
de la recepció de la primera part del premi, s’ haurà de reintegrar els 1.000,00 euros a
l’Ajuntament corresponents a la segona part del premi.

8. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i el
dictamen del jurat.
L’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases i condicions, si ho
considera necessari. En cas de realitzar qualsevol modificació, comunicarà els canvis als
mateixos llocs on han estat publicades les bases.

Sol·licitud de participació al III Premi a la Millor Iniciativa
Enoturística d’Alella
Nom de la proposta enoturística

Dades identificatives de les empreses participants a la proposta (mínim dues)
Nom Empresa 1
CIF
Adreça i municipi
Pàgina web
Nom Empresa 2
CIF
Adreça i municipi
Pàgina web
Nom Empresa 3
CIF
Adreça i municipi
Pàgina web
Nom Empresa 4
CIF
Adreça i municipi
Pàgina web

Dades de contacte de la persona representant de la proposta enoturística
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon
Correu electrònic
Signatura y segell d’empresa,

Alella,

de

de 2016

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades
s’incorporaran en el fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies de l’Ajuntament, i només es cediran a tercers en els casos i en les
condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on us podreu dirigir per a exercir el vostre dret d’accés,
rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita.

