
Enguany es convoca la sisena edició del Premi Disseny 
per al Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, que distingeix els productes, 
els projectes, les estratègies i els materials que integren 
en el seu disseny estratègies de foment de la prevenció, 
el reciclatge i la reciclabilitat.

A.Productes
Producte industrialitzat i comercialitzat que previngui la generació de 
residus i sigui reciclat i reciclable. 

Pot presentar-se la societat que fabrica o distribueix el producte en 
l’àmbit de Catalunya o el seu dissenyador professional.

B.Projectes
Projecte de disseny d’un producte, no produït ni comercialitzat, que 
previngui la generació de residus i sigui reciclat i reciclable.

Pot presentar-se qualsevol persona física o persona jurídica privada.

C.Estratègies
Iniciativa, política, procés o sistema, implantat o executat en l’àmbit 
de Catalunya, que integri globalment els conceptes de prevenció i 
foment del reciclatge i de la reciclabilitat.

Pot presentar-se qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

D.Materials
Material que previngui la generació de residus i/o que sigui reciclat, 
i que es comercialitzi i/o estigui en fase avançada de recerca, de 
desenvolupament i d’innovació (R+D+I).

Pot presentar-se la societat que fabrica el material o l’entitat que 
desenvolupa l’R+D+I.

Criteris de valoració
Criteris bàsics:
Qualitat del disseny;

estratègies de foment de la prevenció, del reciclatge  
i de la reciclabilitat.
Criteris addicionals:
Altres aspectes ambientals al llarg del cicle de vida: estalvi d’energia, mini-
mització del consum d’aigua, disminució de la generació d’emissions (CO2 
equivalent i altres), etc.;

aplicació de metodologies d’anàlisi de cicle de vida (ACV) i mecanismes 
d’estandardització ambiental (ecoetiquetes).

Per a la categoria A, C i D (materials existents):
Impacte econòmic i social en el mercat i/o en el seu àmbit d’aplicació.

Per a la categoria B i D (materials en fase avançada d’R+D+I):
Viabilitat i possibilitat d’èxit. Inclusió d’estudis de mercat, estratègies de 
comunicació i sensibilització.

Selecció de les candidatures
Les candidatures que entrin a concurs es valoraran en dues etapes:

Etapa 1: un equip d’experts de l’Agència de Residus de Catalunya determi-
narà les candidatures que mereixin passar a ser valorades pel jurat del premi 
(segona etapa).
Etapa 2: el jurat valorarà i seleccionarà les candidatures guanyadores per a 
cadascuna de les categories del premi.

Jurat
El componen un expert en ecologia i medi ambient, un expert en ecodis-
seny i un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Agència de Residus de Catalunya, Departament de Medi Ambient 
 i Habitatge de la Generalitat de Catlunya, que n’exercirà la presidència;
- Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives, ADI FAD;
- Associació de Dissenyadors Professionals, ADP;
- Barcelona Centre de Disseny, BCD;
- Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient  
 i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Termini
La data límit de presentació de les candidatures és el dia 15 de març de 2011. 

Dotació
La dotació del Premi Disseny per al Reciclatge 2011 té un import total de 
dotze mil euros (12.000 €) que es distribueixen de la manera següent:

1. Categoria A. Premi al millor producte, tres mil euros ( 3.000 € ).
2.Categoria B. Premi al millor projecte, tres mil euros ( 3.000 € ).
3.Categoria C. Premi a la millor estratègia, tres mil euros ( 3.000 € ).
4.Categoria D. Premi al millor material, tres mil euros ( 3.000 € ).

Celebració de l’atorgament del Premi
El Premi Disseny per al Reciclatge 2011 de l’Agència de Residus de Cata-
lunya es lliurarà en un acte solemne en el qual s’exposarà el conjunt de les 
candidatures que hagin passat a la segona etapa de valoració. 

Procediment obligatori per a la presentació de candidatures
Per a les categories A de productes i D de materials, la tramitació ha de 
ser exclusivament telemàtica a través de la pàgina web de l’Agència de 
Residus de Catalunya (http://www.arc.cat/).

Per a les categories B de projectes i C d’estratègies, les candidatures 
s’han de presentar telemàticament a través del web de l’ARC o, excepcio-
nalment, es poden lliurar presencialment a l’ARC.

Les candidatures presentades de forma presencial han de ser registrades 
d’entrada a la seu social de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Doctor 
Roux, 80, 08017 Barcelona) o als Serveis Territorials del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge a Barcelona (Travessera de Gràcia, 56, 08006 
Barcelona); a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); a Lleida (Clot de 
les Monges, 6-8, 25007 Lleida); a Tarragona (c. Cardenal Vidal i Barraquer, 
12-14, 43005 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 43870 
Amposta), o presentades en qualsevol de les formes que estableix l’article 
38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Exclusió de participació
Quedaran excloses de participació aquelles candidatures que:
- s’hagin presentat en edicions anteriors i no ofereixin un redisseny  
 o una millora prou substancials;
- hagin presentat el mateix producte en categories diferents amb un  
 altre enfocament;
- incompleixin els terminis de presentació establerts;
- no respectin el procediment obligatori establert per a la seva presentació;
- no disposin de la documentació necessària per valorar la candidatura;
- no compleixin estrictament la totalitat dels requeriments exigits en les bases  
 del Premi Disseny per al Reciclatge 2011.
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Podeu consultar la informació del premi a la web de l’ARC: http://www.arc.cat/
Per a més informació:
Tel. 935 673 300 
mail: prevencioifomentreciclatge@gencat.cat
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