
 

 

PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL DE CATARROJA 2022 

1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria, promoguda per la Regidoria de Política Lingüística, 

és fomentar l’ús del valencià en els comerços, serveis i empreses de Catarroja. 

2. Participants 

Pot participar en aquesta convocatòria qualsevol comerç, empresa i servei de 

Catarroja. 

Els beneficiaris hauran de complir la condició de no haver incorregut en cap de les 

prohibicions indicades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions. 

Hauran d’estar al corrent de les obligacions fiscals, amb la Seguretat Social i amb 

l’Ajuntament de Catarroja, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable. 

S’autoritzarà l’Ajuntament a fer les comprovacions corresponents. 

3. Modalitats 

S’estableixen dues modalitats del premi. Les modalitats són: 

a) Modalitat A (imatge corporativa, material imprés i atenció al públic)  

Premi a empreses, comerços o serveis per l’ús del valencià en la imatge corporativa 

(retolació exterior i interior, o de vehicles), en el material imprés (factures, cartes de 

menús [en paper o QR], albarans, factures, fullets informatius o publicitaris [en paper o 

QR], bosses, dissenys, etiquetatge...) i en l’atenció al públic. Es tindrà en compte:  

– Usar el valencià de manera prioritària en la imatge corporativa: retolació i 

etiquetatge.  

– Usar el valencià de manera prioritària en el material imprés: publicitat i informació 

comercial.  

– Usar el valencià en l’atenció al públic.  

– Usar habitualment o de manera prioritària el valencià en la política comunicativa de 

l’entitat.  

– Dur a terme actuacions per a potenciar la formació en valencià i de valencià del 

personal de l’establiment.  

b) Modalitat B (xarxes socials, noves tecnologies i programari)  

Premi a empreses comerços o serveis per l’ús del valencià aplicat a les xarxes socials 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre d’altres), les noves tecnologies (pàgines 

web, i app) i programari (gestió administrativa, entre d’altres). Es tindrà en compte:  

– Usar habitualment o de manera prioritària el valencià en la política comunicativa de 

l’entitat (web, xarxes socials...).  



– Promoure l’ús del valencià en el material tècnic o administratiu.  

– Promoure les noves tecnologies en valencià.  

Sempre que s’use el valencià junt amb altres idiomes s’haurà de tindre en compte que 

el valencià haurà de tindre una posició deferent. Per exemple, en les cartes de menús 

o en la comunicació per Whatsapp.  

L’empresa guanyadora un any del premi d’una modalitat no podrà presentar-se a la 

mateixa modalitat fins que no passen dos anys. Sí que ho podrà fer en una altra 

modalitat. 

4. Quantia 

Es concediran tres premis per modalitat: 

Modalitat A. Premi per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés: 

1r premi: 500 euros 

2n premi: 300 euros 

3n premi: 200 euros 

Modalitat B. Premi per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies: 

1r premi: 500 euros 

2n premi: 300 euros 

3r premi: 200 euros 

A més, es concedirà a cada premiat un diploma o guardó. 

 

5. Comissió de Valoració 

El jurat estarà format per tres membres. Oportunament s’anunciarà les persones que 

en formaran part.  

La Comissió de Valoració tindrà en compte l’ús correcte del valencià, el volum del 

material que comporte l’ús del valencià escrit; el període de temps que promou l’ús del 

valencià al poble, les actituds positives respecte a la potenciació del valencià en l’àmbit 

comercial municipal, etc. 

El jurat pot declarar desert el premi si estima que els materials no tenen la qualitat o la 

quantitat suficient. Així mateix, aquest òrgan resoldrà totes aquelles qüestions que 

pogueren suscitar-se en el concurs i que no estigueren previstes en les bases. La 

decisió del jurat és inapel·lable. 

6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 

La sol·licitud de participació i la documentació pertinent s’hauran de presentar a través 

de la seu electrònica de l’Ajuntament de Catarroja (https://catarroja.sedipualba.es) en 

el tràmit habilitat a l’efecte. 

En la sol·licitud caldrà indicar la modalitat del premi a la qual s’opta i aportar un dossier 

explicatiu dels mèrits oportuns per a l’obtenció del premi (màxim deu fulls). En el 

dossier s’haurà d’explicar l’ús del valencià en els diferents aspectes explicitats en el 

punt 3 d’aquestes bases, segons la modalitat a què es presente, i caldrà adjuntar-hi la 

https://catarroja.sedipualba.es/


documentació gràfica oportuna que ho testimonie (documents, fotos de cartells, 

marxandatge, etc., certificats de coneixement de valencià del personal, captures de 

pantalla de web, xarxes socials, programari, etc.) 

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de la 

publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOPV. 

7. Lliurament dels premis 

L’Oficina de Promoció del Valencià farà públic el dia, l’hora i el lloc de l’acte de 

lliurament dels premis. 

 

 

 


