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1. Finalitat de la creació del distintiu “El Prat, Comerç de Qualitat”:  

 

L’Ajuntament del Prat del Llobregat vol reconèixer i impulsar la qualitat dels 

establiments comercials i de serveis de la ciutat mitjançant la creació d’un 

distintiu de qualitat que té com a objectiu millorar la gestió i la 

competitivitat del comerç local. 

 

La consecució per part de les empreses del distintiu de comerç de qualitat 

significa, entre altres indicadors, un reconeixement a la bona gestió i control 

del negoci, al coneixement del client, al concepte de millora continuada i a la 

cerca de la competitivitat professional que ofereixen molts establiments 

comercials de la ciutat i que amb aquest distintiu es posen en valor.  

 

La identificació del comerç i dels serveis de la ciutat amb aquest distintiu té 

repercussió directa en la bona imatge dels adherits. Disposar del distintiu de 

qualitat augmenta la fiabilitat i seguretat de l’establiment de cara als clients 

actuals i potencials.  

 

2. Objecte d’aquests criteris reguladors: 

 

Aquests criteris tenen per objecte regular la sol·licitud, tramitació i concessió 

del distintiu “El Prat, Comerç de Qualitat” adreçat a establiments comercials 

i de serveis que operin al municipi del Prat del Llobregat.  

 

L'Ajuntament del Prat de Llobregat té entre els seus objectius principals la 

potenciació del petit i mitjà comerç i la dinamització de la vida comercial de 

la ciutat seguint unes línees de millora, com ara potenciar la marca “El Prat, 

Comerç de Qualitat”. 

3. Beneficiaris: 

 

Podran ser beneficiaris d’aquesta acreditació de qualitat els establiments 

comercials i de serveis que compleixin els requisits mínims següents: 

 

 Exercir l’activitat empresarial al municipi del Prat del Llobregat i 

disposar dels permisos i llicències necessàries.  

 No haver tingut cap sanció municipal per a l’exercici de l’activitat en 

els dos anys anteriors a la data de sol·licitud de l’acreditació.  

 Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social.  

 Haver participar en el programa d’assessorament i acreditació amb la 

Consultora que certificarà el seu nivell de qualitat.  
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4. Sol·licituds. Com obtenir l’acreditació de “El Prat, Comerç de 

Qualitat”: 

 

El procés s’inicia quan els establiments interessats en l’obtenció de 

l’acreditació de qualitat la sol·liciten.  

La sol·licitud es pot fer: 

 

 Descarregant l’imprès de sol·licitud penjat a la web i enviant-lo per 

mail.   

La documentació que es requereix és la sol·licitud signada pel titular de la 

llicència d’activitat.  

Si el titular és una persona jurídica, documentació que acrediti la presentació 

de la persona que subscriu la sol·licitud.  

A partir del lliurament de la sol·licitud degudament emplenada, de manera 

presencial o per mail, s’obre l’expedient i s’inicia el Programa d’acreditació 

amb l’empresa Consultora.  

5. Termini de presentació de les sol·licituds: 

Les sol·licituds es poden fer al llarg de tot l’any.  

       

6. Procediment de valoració i procés d’acreditació: 

 

El procés d’acreditació es duu a terme per una consultora especialitzada que 

fa visites als establiments i els avalua segons uns indicadors de qualitat. 

Aquests indicadors poden ser objecte d’actualització.  

 

L’aprovació o denegació d’atorgament de l’acreditació “El Prat, Comerç de 

Qualitat” vindrà determinada per la superació o no del procés d’avaluació 

segons els criteris de qualitat.  

 

Es pot accedir a dos nivells de qualitat segons els resultats del programa:  

 

 Nivell Standard: Establiments que superen el 85% dels paràmetres 

de qualitat que avalua la Consultora.  

 Nivell Premium: Establiments que superen el 95% dels paràmetres 

de qualitat que avalua la Consultora.  

 

7. Carta de serveis: 

 

Disposar del distintiu “El Prat, Comerç de Qualitat” suposa per al comerç els 

avantatges següents: 

 Obtenir el distintiu- acreditació emès per l’Ajuntament del Prat del 

Llobregat (placa identificativa) 

 Reserva de plaça a alguns tallers i cursos formatius per al sector 

comercial i de serveis organitzats per l’Àmbit de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament del Prat del Llobregat (prèvia sol·licitud. Places 

limitades). 
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 Participació en els actes locals de lliurament dels distintius 

d’acreditació.  

 Promoció dels establiments que obtenen el distintiu: 

 Incorporació de les dades de l’empresa com a establiment 

distingit a l’apartat web del segell de qualitat.  

 Promoció del segell de qualitat “El Prat, Comerç de Qualitat” en 

les accions promogudes per l’Ajuntament del Prat del Llobregat 

amb participació d’establiments comercials i de serveis.  

 Promoció del segell de qualitat a través de les xarxes socials i la 

generació de notícies de premsa local.  

 

 Subvencions específiques pels establiments acreditats o en procés 

d’acreditació del segell de qualitat.  

 

8. Normativa d’ús de la marca “El Prat, Comerç de Qualitat”: 

 

La creació del distintiu comporta l’ impuls d’una marca que esdevé segell de 

garantia de bones pràctiques comercials i de qualitat.  

L’Ajuntament , com a propietari de la marca, ha de vetllar perquè se’n faci 

un bon ús i per això cal una Normativa d’ús del distintiu “El Prat, Comerç de 

Qualitat”, d’obligat compliment per als establiments. L’ incompliment 

de la normativa d’ús de la marca significa la pèrdua de la concessió 

del distintiu.  

 

La normativa queda recollida al document annex.  

 

9. Vigència, renovació i pèrdua del distintiu El Prat, Comerç de Qualitat: 

 

Vigència i renovació: 

El distintiu de comerç de qualitat tindrà una vigència inicial de 2 anys. A 

partir d’aquest termini l’establiment haurà de renovar el distintiu mitjançant 

un procés de re- acreditació que es durà a terme per personal especialitzat.  

 

L’Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment la documentació per 

comprovar les bones pràctiques. Així mateix, els establiments hauran 

d’accedir a que el personal especialitzat pugui visitar-lo i recollir informació 

per poder desenvolupar el procés de re- acreditació que donarà lloc a la 

pròrroga de 2 anys més.  

 

 

 

 

 

 

 

 


