PREMIS
BICIMPULS 2022
CONVOCATÒRIA I REGLAMENT

novembre 2022

CONVOCATÒRIA
MOVEMENT BARCELONA 2005 SL (MOVEMENT) és una empresa de serveis centrada en
dissenyar i executar projectes relacionats amb la mobilitat sostenible.
Des de 2013, MOVEMENT és l’empresa adjudicatària del contracte de manteniment i gestió del
servei Bicibox de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El servei Bicibox ofereix als seus
usuaris la possibilitat d’aparcar amb seguretat la seva bicicleta particular a qualsevol de les
més de 1.800 places individuals distribuïdes en mòduls de 7 i 14 places i aparcaments
col·lectius a 18 municipis metropolitans.
L’actual contracte de MOVEMENT amb l’AMB (vigent fins el 2022, actualment en pròrroga)
preveu, a més de l’estacionament segur de bicicletes particulars, el desenvolupament de
l’abonament e-Bicibox que ofereix bicicletes elèctriques d’ús compartit als ciutadans
metropolitans, la gestió dels aparcaments col·lectius de bicicletes a costat dels principals
intercanviadors de transport i la convocatòria dels premis BICIMPULS per promoure l’ús
quotidià de la bicicleta a l’àmbit metropolità.
La convocatòria dels premis BICIMPULS respon als requeriments, en quan a promoció de l’ús
de la bicicleta, que inclou el contracte vigent de manteniment i gestió del servei Bicibox signat
entre MOVEMENT i l’AMB el 27 de desembre de 2017.
Com a les convocatòries 2018, 2019, 2020 i 2021 els premis BICIMPULS 2022 estan destinats a
reconèixer econòmicament les activitats realitzades per associacions, entitats, empreses,
autònoms o grups de persones, a l’àmbit metropolità de Barcelona, per promoure l’ús de la
bicicleta com a mode de transport. Aquesta convocatòria concedirà cinc premis: a la millor
activitat de foment de la bicicleta la mobilitat quotidiana, a la millor activitat que utilitzi la
bicicleta com a eina per generar activitat econòmica, a la millor iniciativa que utilitzi la bicicleta
com a eina d'inclusió social, a la millor activitat que utilitzi la bicicleta per l’organització i/o
participació en esdeveniments culturals i al millor projecte d'innovació o d'investigació
relacionat amb la bicicleta.
Els premis BICIMPULS 2022 seran lliurats en un acte que tindrà lloc en un municipi metropolità
un cop seleccionats els guanyadors.
Després de l’èxit de les convocatòries 2018, 2019, 2020 i 2021 MOVEMENT fa pública avui
aquesta cinquena convocatòria dels premis BICIMPULS 2022, els quals es regiran pel reglament
que segueix.
Cornellà de Llobregat, 02 de novembre de 2022

REGLAMENT
1. ENS ORGANITZADOR
MOVEMENT BARCELONA 2005 SL (MOVEMENT), amb domicili social al passeig dels Ferrocarrils
Catalans 142-144 de Cornellà de Llobregat i amb CIF B-64061070, com a empresa adjudicatària
del manteniment i la gestió del servei Bicibox de l’AMB, s’encarrega de l’organització del
premis BICIMPULS 2022, amb la finalitat de reconèixer les millors iniciatives relacionades amb
la promoció de l’ús de la bicicleta a l’entorn metropolità.
2. CATEGORIES
Les activitats o projectes es poden presentar als PREMIS BICIMPULS 2022 en alguna de les
següents cinc categories:
A. Premi BICIMPULS 2022 a la millor activitat de foment de la bicicleta per la mobilitat
quotidiana.
B. Premi BICIMPULS 2022 a la millor activitat que utilitzi la bicicleta com a eina per
generar activitat econòmica.
C. Premi BICIMPULS 2022 a la millor iniciativa que utilitzi la bicicleta com a eina d'inclusió
social.
D. Premi BICIMPULS 2022 a la millor iniciativa que utilitzi la bicicleta per l’organització i/o
participació en esdeveniments culturals.
E. Premi BICIMPULS 2022 al millor projecte d'innovació o d'investigació relacionat amb
la bicicleta.
3. REQUERIMENTS PER PARTICIPAR ALS PREMIS BICIMPULS
La participació en els premis BICIMPULS té caràcter gratuït, i respondre a la convocatòria
suposa l'acceptació expressa, plena i incondicional, d’aquest reglament.
Les activitats que es presentin a la convocatòria dels premis BICIMPULS 2022 han de complir
amb els següents requeriments:
●

Han de ser realitzades per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de
persones, legalment constituïdes en el moment de l'atorgament.

●

Han d’aplicar-se, totalment o parcialment, en els municipis de l’AMB i estar adreçada a
ciutadans o residents d’aquest àmbit.

●

Les activitats presentades hauran d’estar en funcionament en el moment de presentar-se
la candidatura.

●

Una mateixa activitat no podrà ser objecte de presentació en més d'una de les categories
dels premis.

●

Una activitat premiada a convocatòries anteriors dels premis BICIMPULS no podrà ser
presentada de nou en aquesta convocatòria.

●

La presentació d'una candidatura als premis no és incompatible amb la participació en
altres convocatòries de premis, subvencions o reconeixements d'altres administracions o
entitats.

●

No podrà participar en els premis cap empleat de MOVEMENT, ni l’AMB ni cap
Ajuntament o administració present a l’àmbit metropolità, ni les agències de màrqueting,
publicitat o altres proveïdors implicats en l’organització del premis.

4. PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
La documentació per a la presentació de les candidatures s'adreçarà mitjançant un formulari
on-line, dins del termini de presentació de candidatures que s’indica al punt 5 d’aquest
reglament.
Al formulari es podrà accedir mitjançant el següent enllaç:
https://forms.gle/2m33vWSzZvtML6WQ7
Mitjançant el mateix formulari online, s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
a)

Resum de l’activitat, amb una extensió màxima d’una pàgina DIN-A4, lletra tipus Arial 12
punts, interlineat senzill.

b)

De 3 a 5 arxius amb imatges del projecte.

c)

Memòria explicativa detallant l’objectiu i l'àmbit territorial d'aplicació de l’activitat, amb
una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4, lletra tipus Arial 12 punts, interlineat senzill.
La memòria també podrà incloure gràfics, il·lustracions o qualsevol documentació annexa
addicional que faciliti l'avaluació de la candidatura.

d)

Memòria anual de l’entitat responsable de la candidatura, o currículum vitae de la
persona física responsable de la candidatura (en cas d’autònoms), amb una extensió
màxima de tres pàgines DIN-A4, lletra tipus Arial 12 punts, interlineat senzill.

e)

Les persones físiques hauran de presentar fotocòpia del NIF o NIE i l'acta censal de la seva
activitat econòmica o empresarial. En el cas de les persones jurídiques hauran de
presentar fotocòpia del NIF de l'entitat i el document de constitució corresponent

f)

Certificats oficials conforme el responsable (entitat o persona física) es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El termini de presentació de les candidatures començarà el 03 de novembre del 2022 a les
00:00 hores i finalitzarà el 12 de desembre de 2022 a les 24:00 hores.
Les candidatures presentades fora del termini establert no seran admeses.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA DELS PREMIS
Els premis BICIMPULS 2022 estan dotats amb un total de 15.000 euros, distribuïts entre les
cinc categories de la següent manera:
A. Premi BICIMPULS 2022 a la millor activitat de foment de la bicicleta per la mobilitat
quotidiana: diploma acreditatiu i un import econòmic de 3.000 euros.
B. Premi BICIMPULS 2022 a la millor activitat que utilitzi la bicicleta com a eina per
generar activitat econòmica: diploma acreditatiu i un import econòmic de 3.000
euros.
C. Premi BICIMPULS 2022 a la millor iniciativa que utilitzi la bicicleta com a eina d'inclusió
social: diploma acreditatiu i un import econòmic de 3.000 euros.
D. Premi BICIMPULS 2022 a la millor iniciativa que utilitzi la bicicleta per l’organització i/o
participació en esdeveniments culturals: diploma acreditatiu i un import econòmic de
3.000 euros.
E. Premi BICIMPULS 2022 al millor projecte d'innovació o d'investigació relacionat amb
la bicicleta: diploma acreditatiu i un import econòmic de 3.000 euros.
L’import econòmic dels premis s'haurà de destinar íntegrament a les activitats presentades a la
candidatura guanyadora o d’impuls a la promoció de la bicicleta
Es podran concedir mencions honorífiques (sense premi econòmic) a les candidatures que no
guanyin el premi però que el jurat les consideri d'un interès especial.
7. COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT
Les candidatures als premis BICIMPULS 2022 seran avaluades per un jurat constituït amb
aquesta finalitat.
El jurat estarà compost per cinc membres de perfil tècnic, amb coneixements amplis de la
mobilitat ciclista a l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de
gènere, els nomenaments dels jurats tendiran a assolir una participació mínima del 50% de
dones.
La composició del jurat serà la següent:
●

Una persona representat de MOVEMENT

●

Una persona representant de l’AMB

●

Una persona representant d’un ajuntament metropolità de més de 35.000 habitants

●

Una persona representant d’un ajuntament metropolità de menys de 35.000 habitants

●

Una persona representant de la Red de Ciudades por la Bicicleta

El jurat serà seleccionat conjuntament per MOVEMENT i l’AMB, i serà nomenat per
MOVEMENT
La valoració d’una candidatura (de 0 a 5 punts) serà la suma de la valoració particular de cada
membre del jurat. Cada membre del jurat podrà donar un únic punt a la candidatura que
consideri guanyadora de cada categoria. En cas d’abstenció, s’entendrà que el membre del
jurat proposa declarà desert el premi.
Les decisions emeses per qualsevol dels membres del jurat no podran ser objecte d'apel·lació o
recurs.

8. CRITERIS PREFERENCIALS
El jurat actuarà de manera independent, tenint en compte la definició de cada categoria i els
següents criteris preferencials per valorar les candidatures:
a)

Iniciatives que garanteixin un canvi d’hàbits vers la mobilitat activa en bicicleta dels
ciutadans metropolitans.

b)

Iniciatives amb un impacte social positiu i tangible, que generin un canvi o transformació
social.

c)

Iniciatives amb un impacte ambiental positiu i tangible, que incideixin en el respecte al
medi ambient i el foment del consum responsable.

d)

Iniciatives que demostrin la sostenibilitat en el temps i la capacitat d’aconseguir resultats
perdurables, tant en les organitzacions implicades com en les persones a qui s'adreça.

e)

Iniciatives que promoguin la inter-cooperació, l’enfocament multidisciplinari i l’ús o
aplicació de les noves tecnologies.

f)

Iniciatives de caràcter original, que destaquin o suposin un avantatge diferencial, que
serveixi d'exemple i puguin ser aplicades en d’altres projectes.

9. RESOLUCIÓ
La candidatura guanyadora de cada categoria ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels
vots favorables dels components del jurat. El premi també pot ser declarar desert per majoria
simple.
El jurat farà arribar la seva proposta d'adjudicació dels premis a MOVEMENT, la qual
comunicarà l’atorgament a les entitats o persones premiades.
El guanyador es comunicarà públicament a partir del día 21 de desembre de 2022 a través de
la pàgina web del servei Bicibox (www.bicibox.cat).
10. LLIURAMENT DELS PREMIS
Per rebre els premis econòmics serà imprescindible que els guanyadors assisteixin a l’acte de
lliurament dels premis BICIMPULS 2022 que oportunament s’anunciarà.
11. SECRETARIA TÈCNICA
La secretaria tècnica dels premis BICIMPULS 2022 correspon a MOVEMENT.
La secretaria tècnica és l’òrgan gestor dels premis i es responsabilitza de la seva gestió
administrativa, complint amb les següents funcions:
a)

Garantir la bona difusió de la convocatòria dels premis i del seu atorgament.

b)

Gestionar els expedients de les candidatures.

c)

Convocar les reunions del jurat.

d)

Donar suport logístic a les reunions del jurat i redactar-ne les actes.

e)

Comunicar l’atorgament dels premis a les entitats o persones guanyadores de cada
categoria.

Tota qüestió que no estigui expressament descrita en el present reglament serà resolta per la
secretaria tècnica de MOVEMENT.
Aquesta secretaria tècnica rebrà, si fos necessari, suport tècnic de la Direcció de serveis de
Mobilitat Sostenible de l’AMB.
12. DRETS D'IMATGE I AUTOR
Totes les candidatures autoritzen a MOVEMENT i l’AMB a reproduir, utilitzar i difondre les
seves creacions, imatges, noms i cognoms, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional
que estigui relacionada amb els premis BICIMPULS, en qualsevol mitjà (incloent amb caràcter
enunciatiu, no limitatiu, l'explotació a través d'internet i internet per a telefonia mòbil) sense
que aquestes activitats els confereixin dret de remuneració o benefici algun amb excepció del
lliurament del premi guanyat conforme a aquest reglament.
La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública
de l'enregistrament o imatges captades, sense limitació de temps ni de territori.
En virtut de l'anterior, les candidatures implicades indemnitzaran a MOVEMENT pels costos,
danys o perjudicis que es derivin de:
●

Qualsevol reclamació que es formuli per tercers que al·leguin que qualsevol material que
els candidats hagin lliurat o facilitat en el marc dels premis BICIMPULS 2022, infringeix els
seus drets.

●

L'incompliment de qualsevol de les garanties establertes en aquest reglament.

12. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals facilitades al participar en els premis quedaran recollides en un fitxer, el
responsable del qual és MOVEMENT o l’AMB. La finalitat del fitxer és gestionar la informació
rebuda en relació a les candidatures als premis BICIMPULS 2022. L'exercici dels drets d'accés,
rectificació oposició i cancel·lació, regulats en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, haurà de
realitzar-se davant MOVEMENT amb seu al passeig dels Ferrocarrils Catalans 142-144 de
Cornellà de Llobregat, adjuntant fotocòpia del DNI o NIE i el motiu de la seva petició.
Així mateix, i amb l'única finalitat de gestionar el lliurament dels premis, MOVEMENT informa
als candidats que permetrà l'accés a les seves dades personals als membres del jurat.
MOVEMENT establirà les mesures d'índole tècnica i organitzativa de necessàries per garantir la
seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips,
sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de
caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.
13. CONTACTE
Aquest reglament i tota la informació referent als premis BICIMPULS 2022 estarà públicament
disponible a www.movementbc.com. Qualsevol interessat podrà contactar amb l'organització
dels premis a través de la pàgina anterior.
14. ACCEPTACIÓ D’AQUEST REGLAMENT
Amb la presentació d’una activitat als premis BICIMPULS 2022, els candidats accepten aquest
reglament, que podrà ser consultat en tot moment a www.movementbc.com. A aquests

efectes, MOVEMENT es reserva, sempre que redundi en la bona fi dels premis i no sigui
contrari a la Llei, el dret a modificar el reglament en qualsevol moment si les circumstàncies
així ho requerissin. La modificació s'anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu
anunci, sense que els candidats puguin realitzar reclamació alguna a MOVEMENT.
MOVEMENT es reserva així mateix el dret a cancel·lar total o parcialment els presents premis
si, per causes alienes a la seva voluntat, fos necessari, sense que aquesta cancel·lació impliqui
cap responsabilitat a MOVEMENT.
Qualsevol cancel·lació o canvi relatiu al reglament dels premis BICIMPULS 2022 haurà de ser
prèviament consensuat amb l’AMB. Les cancel·lacions i els canvis acordats seran ràpidament
comunicats per MOVEMENT a través de www.movementbc.com. També es notificaran
personalment (per correu electrònic) als candidats que ja hagin presentat a seva candidatura.
15. LEGISLACIÓ APLICABLE
La interpretació i el compliment d’aquest reglament es regirà per la legislació espanyola.
MOVEMENT i els candidats que participin als premis, amb renúncia expressa al propi fur que, si
escau, els fos aplicable, se sotmeten, quan es refereixi a la resolució de qualsevol controvèrsia
que pogués derivar-se del reglament o dels resultats dels premis BICIMPULS 2022, a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, que en
aquest cas serà el que la Llei estableixi.
A la totalitat de la dotació dels premis els serà aplicable la legislació fiscal vigent a Espanya. En
particular, serà aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, el Reial decret 439/2007, de 30 de març, que aprova el seu Reglament i
altres disposicions concordants, així com la legislació complementària, modificativa o
substitutiva de tota l'anterior, per la qual cosa, si escau, MOVEMENT realitzarà l'ingrés a
compte o la retenció de l’import dels premis que resulti procedent.
16. NOTA FINAL
La relació entre MOVEMENT i els participants en els premis no tindrà ni podrà considerar-se,
en cap cas, com una relació laboral o de representació i, en conseqüència, els participants en
els premis no podran actuar ni portar a terme cap acció que impliqui una aparença de
vinculació o dependència respecte de MOVEMENT.
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