IV PREMIS D’ENOTURISME DE CATALUNYA

Introducció i objectius
Els Premis d’Enoturisme de Catalunya constitueixen una iniciativa conjunta dels membres de la Taula
d’enoturisme de Catalunya, creada en el marc del Programa nacional d’enoturisme de Catalunya, amb
l’objectiu de reconèixer i premiar les millors iniciatives enoturístiques que s’han posat en marxa al país.
La Direcció General de Turisme, a través de l’Agència Catalana de Turisme, vol estimular totes les
empreses per tal de vetllar per la qualitat, la sostenibilitat i l’especialització del seu producte enoturístic,
i incentivar-les a la millora contínua de les seves ofertes i a la innovació a l’hora de plantejar noves
propostes enoturístiques.
Amb motiu de l’Any europeu del Patrimoni Cultural, el Departament ha declarat el 2018 com a
Any del Turisme Cultural i en aquests marc , es consideraran especialment aquelles iniciatives que
emmarquin activitats i ofereixen serveis relacionats amb el sector cultural. En el nostre país tenim
molts recursos culturals que s’estan transformant en experiències turístiques úniques i en especial en
aquests any, es volen posicionar com a eix clau de diferenciació de la destinació per posar en valor la
cultura local, esdevenint una oportunitat per la sostenibilitat social i econòmica.
A qui va adreçat
A les persones físiques, les empreses i les entitats privades titulars d’establiments o activitats relacionats
amb activitats turístiques o d’interès turístic que amb el seu projecte hagin contribuït al
desenvolupament enoturístic de Catalunya.
Categories dels premis
S’atorgarà un premi per a cadascuna de les categories següents:


Cellers: reconeixement a cellers que ofereixen a les seves instal·lacions activitats i experiències
enoturístiques, educatives o de recreació, diferents, innovadores i singulars per als visitants
(individuals o en grup), que fomentin la cultura del vi i afavoreixin la comercialització del vi
català.



Allotjaments i restauració: reconeixement als allotjaments i/o als restaurants que ofereixen
una experiència integral de qualitat als seus visitants, estretament lligada al vi i a l’enoturisme,
amb estada temàtica i que demostrin una significativa participació en el turisme vitivinícola.
També podran optar a aquest premi els cellers que incloguin a les seves instal·lacions un
restaurant que ofereixi experiències en vins i menjars de qualitat i utilitzi productes locals o
regionals.



Experiències i innovació: reconeixement a aquelles activitats i experiències enoturístiques
portades a terme per empreses que ofereixen viatges combinats i/o vinculats, empreses de
transports i entitats d’àmbit privat -que no siguin productors de vi- i que es dediquen a
proporcionar un servei significatiu dins la indústria del turisme vitivinícola i ofereixin
experiències innovadores en l’àmbit de l’enoturisme, o que facin ofertes de paquets o estades
turístiques en les quals l’eix principal sigui l’enoturisme. Inclou el reconeixement a entitats que
treballen en el desenvolupament de l’enoturisme al seu territori o que realitzen accions de
màrqueting i/o promoció en aquest àmbit.

Requisits de participació
a) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat
Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de
presentació de la sol·licitud i prèviament a la resolució d’atorgament.
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b) No haver estat sancionat/ada amb sanció ferma en matèria turística per la Generalitat de Catalunya
per cap infracció greu en el termini dels dos anys anteriors a la candidatura, o molt greu en el termini
dels tres anys anteriors a la candidatura, si escau.
c) Disposar de l’autorització municipal corresponent per a l’exercici de l’activitat i, si s’escau, estar
inscrit/a al Registre de turisme de Catalunya d’acord amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya.
d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
e) No haver rebut el mateix premi en els darrers tres anys.
f) Cap candidatura podrà presentar-se a més d’una categoria.
El compliment d’aquests requisits s’informarà per mitjà de la declaració responsable inclosa al formulari
de sol·licitud.
El fet de presentar la declaració responsable faculta el Departament d’Empresa i Coneixement per
obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de
no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’hauran de presentar els documents acreditatius
corresponents.
La inexactitud, l’omissió o la falsedat en les declaracions responsables és causa d’exclusió de la
sol·licitud, i també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què
s’hagi pogut incórrer.
Criteris de valoració
Requisits dels projectes: que es tracti de propostes que ja es troben en el mercat amb una trajectòria
de comercialització de, com a mínim, un any de vida.
Criteris de valoració comuns a totes les categories, amb especial incidència enguany a les
iniciatives que emmarquin activitats i serveis relacionats amb la cultura, tant material com immaterial,
sense oblidar dins aquest marc, la sostenibilitat en tots els seus vessants.
Així doncs es valoraran:
a) L’actitud emprenedora reflectida en actuacions concretes i contrastables a l’àmbit de l’enoturisme.
b) El desenvolupament de l'activitat èticament i responsable.
c) El caràcter innovador/diferenciador que representa la iniciativa enoturística.
d) Les propostes que fomentin temes mediambientals i accions responsables que potenciïn
l’accessibilitat a l’enoturisme per a tothom.
e) La implementació de pràctiques que afavoreixin la conservació i la revaloració del paisatge i el
medi ambient, que realitzin actuacions innovadores i sostenibles tant a la vinya (per exemple cultius
orgànics), com al celler (reducció en el consum d'energia, per exemple), i que aquests elements
contribueixin a la millora de la satisfacció del visitant i a l’enriquiment del producte enoturístic, així
com a la conservació del patrimoni vitivinícola natural, cultural i/o social.
f) Actuacions enoturístiques que proposin experiències més agradables als turistes per mitjà de
connexions significatives amb la població local i una major comprensió de les qüestions culturals i
ambientals locals.
g) Aquelles propostes que incloguin, dins el seu tarannà inequívocament enoturístic, emplaçaments
(cellers, restaurants, allotjaments....) o activitats adreçades al foment de la cultura en totes les
seves vessants, prestant serveis, gaudint d’entorns o posant en valor el patrimoni existent, artístic,
històric i cultural.
Criteris de valoració específics per a cada categoria.
La resta de criteris seran específics per a cada categoria de premi, d'acord amb els apartats que es
detallen a continuació.
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Per a l’atorgament del Premi d’Enoturisme de Catalunya a la categoria de Cellers, les
candidatures es valoraran segons els criteris següents:
a) La singularitat de l’oferta.
b) El respecte i la vinculació amb el que es treballa al territori.
c) El treball envers la fidelització dels clients.
També s'aplicarà aquest criteri als diferents cellers que treballen conjuntament desenvolupant un
programa d’experiències en comú basat en una temàtica específica, principalment cultural.
Per a l’atorgament del Premi d’Enoturisme de Catalunya a la categoria Allotjaments i
restauració les candidatures es valoraran segons els criteris següents:
a) La qualitat de l’experiència que es proporciona.
b) La vinculació amb l’entorn i els productes enològics.
c) L’aposta pel reconeixement dels productes gastronòmics de proximitat.
d) L’experiència integral, autèntica i de qualitat per als seus visitants, sempre dins el marc de
l’enoturisme.
e) Els allotjaments o els restaurants situats a una regió estretament lligada al vi i a l’enoturisme que
ofereixin una estada temàtica, singular i autèntica al visitant.
Per a l’atorgament del Premi d’Enoturisme de Catalunya a la categoria Experiències i
innovació les candidatures es valoraran segons els criteris següents:
a) Que s’hagin centrat o bé hagin incorporat nous recursos turístics a la seva oferta.
b) Que la seva acció de comercialització mostri una trajectòria de creació de noves experiències
enoturístiques.
c) La novetat i la potencialitat del producte.
Així mateix es valoraran aquelles entitats que realitzen campanyes i accions de màrqueting i
promoció de l’enoturisme al seu territori i que treballen en la difusió i el desenvolupament d’aquest
sector, tant dins l’àmbit de Catalunya com en la seva difusió i promoció a escala internacional.
Els premis
S’atorgarà un premi per categoria i aquests són a títol exclusivament honorífic, no comportant cap
dotació econòmica sinó una presència destacada a les accions de promoció del Programa Enoturisme
Catalunya que realitzi l’Agència Catalana de Turisme (ACT) durant l’any en curs. Així mateix, les
iniciatives guanyadores dels IV Premis d’Enoturisme de Catalunya gaudiran de l’afiliació a l’ACT i de
l’adhesió gratuïta, durant l’any 2018 a la marca Enoturisme Catalunya, programa creat per l’ACT amb la
finalitat d’impulsar aquesta modalitat de turisme.

Presentació de candidatures i documentació
Per participar en aquest edició dels IV Premis d’Enoturisme , cal enviar un correu electrònic a la bústia
serveiplanificacioturistica.emo@gencat.cat adjuntant la següent documentació:




Full de sol·licitud (descarrega-te’l aquí abans de completar-lo) on consta la categories s’opta.
Memòria explicativa, (de màxim 10 mb) i els motius pels quals es considera mereixedor/a de la
distinció, així com un petit resum del contingut de la candidatura d’un màxim de 10 línies.
La data límit per a presentar les candidatures és el 31 de maig de 2018.

En cas de no disposar de signatura electrònica caldrà presentar la documentació presencialment a la
xarxa d’oficines de gestió empresarial (OGE), la ubicació de les quals es pot consultar a la pàgina web
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/ o en
qualsevol registre de les administracions públiques catalanes o de l’administració de la Generalitat
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Comitè de valoració
Les candidatures dels IV Premis d’Enoturisme de Catalunya les valorarà un Comitè d’avaluació constituït
amb aquesta finalitat i nomenat pel/per la director/a general de Turisme, qui el presidirà.
El Comitè d’avaluació estarà format, com a mínim, per:





Dos representants de la Direcció General de Turisme.
Dos representants de l’Agència Catalana de Turisme.
Dos representants de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
Un màxim de tres representants proposats pels patronats de turisme de cada
Diputació Provincial

Tots els membres del Comitè d’avaluació tindran veu i vot. En cas d’empat es considerarà vot de qualitat
el de la persona que ocupi la presidència.
Les persones membres del Comitè d’avaluació podran delegar la seva presència i la seva veu en un altre
representant. En tot cas aquesta delegació haurà de ser explícita, fent constar la designació de les
candidatures per a les quals s’emet el vot en cadascuna de les categories, i s’ha de fer amb anterioritat a
l’inici de la sessió de constitució del Comitè d’avaluació.
Cap membre del Comitè d’avaluació no podrà acumular més de tres delegacions.
Cap membre del Comitè d’avaluació no podrà ser, alhora, candidat a cap categoria dels premis.

Selecció de les candidatures
El Comitè d’avaluació valorarà les candidatures presentades i finalment decidirà quines candidatures son
les premiades en cadascuna de les tres categories.
El lliurament dels premis es portarà a terme durant la celebració de la Nit de l’Enoturisme, el lloc i la
data de la qual es comunicarà properament.
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