
Premis al Comerç: Candidatura al Premi a la Innovació, Renovació i la Imatge Comercials (annex IV.1)

Dades de 
l'establiment

Nom comercial Adreça de l'establiment

Descripció de 
la candidatura

Mèrits Punts

1. Imatge de l'aparador comercial. Descripció dels treballs realitzats per millorar la 
imatge i data de l'última actualització:

 Any: 

 Any: 

 Any: 25

2. Imatge de la façana de l'establiment, retolació i la resta d'elements externs.  
Descripció dels treballs realitzats per millorar la imatge i data de l'última actualització: 

 Any: 

 Any: 

 Any: 25

3. Mobiliari de la sala de vendes. Descripció dels treballs realitzats per millorar la imatge 
i data de l'última actualització: 

 Any: 

 Any: 

 Any: 10

4. Il·luminació interior.  Descripció dels treballs realitzats per millorar la imatge i data de 
l'última actualització: 

 Any: 

 Any: 10

5. Distribució espacial de l'interior de l'establiment i presentació dels productes.  
Descripció dels treballs realitzats per millorar la imatge i data de l'última actualització:

 Any: 

 Any: 10

6. Decoració i complements de l'interior de l'establiment.  Descripció dels treballs 
realitzats per millorar la imatge i data de l'última actualització:

 Any: 

 Any: 10

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 Innovació, Renovació i la Imatge Comercials (annex IV.1)

Documentació 
que cal aportar

1. Per documentar la imatge de l'aparador comercial: Fotografies, plànols, catàlegs, etc. on 
es mostre l'aparador.

2. Per documentar la imatge de la façana: Fotografies, plànols, catàlegs, etc. on es mostre 
la façana.

3. Per documentar el mobiliari de la sala de vendes: Fotografies, plànols, catàlegs, etc. on 
es mostre la sala de vendes.

4. Per documentar la il·luminació interior: Fotografies, plànols, catàlegs, etc. on es mostre 
la instal·lació de la il·luminació i el seu efecte.

5. Per documentar la distribució espacial de l'interior de l'establiment: Fotografies, plànols, 
catàlegs, etc. on es mostre l'interior de la tenda.

6. Per documentar la decoració o els complements de l'interior de l'establiment: 
Fotografies, plànols, catàlegs, etc. on es mostre la decoració de la tenda.

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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