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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
RESOLUCIÓTES/2876/2012, de 27 de novembre, per la qual es convoca el Premi Disseny per al Reciclatge 2013.

L’Agència de Residus de Catalunya convoca la setena edició del Premi Disseny per al Reciclatge.
El disseny per al reciclatge és una de les estratègies d’ecodisseny per millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida. L’Agència de Residus de Catalunya treballa des de fa més d’una dècada en el foment d’aquesta estratègia, com una de les eines per a la prevenció de residus. Tal com recull la normativa de residus, la prevenció és la primera prioritat en aquesta matèria.
La convocatòria d’enguany d’aquest Premi s’emmarca en el Programa Català d’Ecodisseny - Ecodiscat 2012-2015, un programa que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per incentivar la incorporació de l’ecodisseny en el procés productiu, impulsar la transversalitat i la transferència de coneixement, i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles a Catalunya.
Així mateix, el Programa Català d’Ecodisseny queda recollit en la nova Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), que constitueix l’acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació. Aquesta estratègia, a l’eix estratè-gic número 6, té l’objectiu d’impulsar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos, com una manera de reactivar l’economia catalana i fomentar l’ocupació, i l’ecodisseny és un dels instruments per aconseguir-ho. L’ecodisseny, a més de comportar beneficis ambientals (ecoeficiència), s’ha d’entendre també com un factor diferenciador i de competitivitat per a les empreses i una oportunitat per posicionar les empreses en el mercat.
L’Agència de Residus de Catalunya convoca aquesta nova edició del Premi per continuar difonent aquesta estratègia entre els agents més directament implicats en l’ecodisseny (empreses fabricants i distribuïdores, dissenyadors, estudiants) i també entre la ciutadania; d’aquesta manera, dóna visibilitat als nous treballs que es realitzen en aquesta matèria.
Atès el que disposa l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat el 23 de novembre de 2012 i el que estableix l’article 64.2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que atribueix al director de l’Agència de Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell de Direcció, així com aquelles facultats que li siguin encomanades pel president de l’Agència de Residus de Catalunya, i tenint en compte el certificat de disponibilitat pressupostària emès per l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya;
Per tot això,

RESOLC:

Article 1Convocar i fer públiques les bases del Premi Disseny per al Reciclatge 2013 de l’Agència de Residus de Catalunya per a les quatre categories següents:A. Productes. Producte comercialitzat, fabricat o distribuït a Catalunya, dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat o que incorpori material reciclat.B. Projectes. Projecte de disseny d’un producte, no produït ni comercialitzat, dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat o que incorpori material reciclat.
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C. Estratègies. Iniciativa, política, procés o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat o que incorpori material reciclat.D. Materials. Material dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reci-clabilitat o que incorpori material reciclat, i que es fabriqui o distribueixi a Catalunya o estigui en fase avançada de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
Article 2El Premi Disseny per al Reciclatge 2013 de l’Agència de Residus de Catalunya es regeix per aquesta Resolució i per les bases que es publiquen en els seus anne-xos, així com pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2009, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Article 3Poden optar al Premi les creacions de productes i materials, els projectes i les estratègies realitzats per persones físiques i jurídiques, públiques o privades, fabricats o distribuïts, implantats o executats a Catalunya, en funció dels requisits especificats per a cada una de les categories a les bases número 1 i 2 de l’annex I.
Article 4La dotació del Premi Disseny per al Reciclatge 2013 s’eleva a l’import total de dotze mil (12.000) euros, i s’assigna a la partida pressupostària 483.00.01 de l’avant-projecte de pressupost per al 2013 de l’Agència de Residus de Catalunya.Aquest import es distribuirà entre les diferents categories de la manera se-güent:1. Categoria A. Premi al millor producte, tres mil (3.000) euros.2. Categoria B. Premi al millor projecte, tres mil (3.000) euros.3. Categoria C. Premi a la millor estratègia, tres mil (3.000) euros.4. Categoria D. Premi al millor material, tres mil (3.000) euros.
Article 5La presentació de les candidatures s’ha de fer d’acord amb el que preveu la base número 3 de l’annex I.
Article 6Les candidatures es poden presentar des del dia 1 de febrer de 2013 fins al dia 15 de març de 2013 (ambdós inclosos).
Article 77.1 En el cas que hi hagi dues o més candidatures Premiades en una categoria, l’import que li ha estat inicialment destinat es repartirà a parts iguals entre les diferents candidatures Premiades.7.2 A més de l’import econòmic corresponent, el Premiat de cada categoria rebrà un guardó i un diploma acreditatiu.7.3 Es poden concedir mencions honorífiques a candidatures que no hagin aconseguit cap Premi però que siguin mereixedores d’una consideració especial.
Article 88.1 Les candidatures presentades seran avaluades per un jurat, la composició i la constitució del qual es preveu a la base número 4 de l’annex I.
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8.2 La candidatura guanyadora de cada categoria ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components del jurat. També es podrà declarar desert el Premi per majoria simple.8.3 El jurat elevarà la proposta d’adjudicació al director de l’Agència de Residus de Catalunya, que en resoldrà l’atorgament.8.4 El director de l’Agència de Residus de Catalunya dictarà, per delegació del conseller de Medi Ambient i Habitatge, la resolució d’atorgament del Premi, la qual es comunicarà a les persones interessades i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 9El Premi Disseny per al Reciclatge 2013 de l’Agència de Residus de Catalunya es lliurarà en un acte solemne que convocarà el director de l’Agència de Residus de Catalunya.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 27 de novembre de 2012
p. D. del conseller de Territori i Sostenibilitat (Acord del Consell de Direcció de 23 de novembre de 2012)
JOSEp MaRIa TOST I bORRàSDirector

aNNEx I

Bases
—1 Objecte, àmbit i descripció de les modalitatsSón objecte del Premi Disseny per al Reciclatge 2013 la creació de productes i de materials, els projectes i les estratègies que hagin considerat i integrat en el seu disseny els criteris de prevenció de residus, l’ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat, impulsats, executats o distribuïts, segons la categoria, a l’àmbit territorial de Catalunya.El Premi es concedeix en quatre categories:A. Productes. Producte comercialitzat, fabricat o distribuït a Catalunya, dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat o que incorpori material reciclat.B. Projectes. Projecte de disseny d’un producte, no produït ni comercialitzat, dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat o que incorpori material reciclat.C. Estratègies. Iniciativa, política, procés o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats per millorar la prevenció de residus, la seva reciclabilitat o que incorpori material reciclat.D. Materials. Material dissenyat per millorar la prevenció de residus, la seva reci-clabilitat o que incorpori material reciclat, i que es fabriqui o distribueixi a Catalunya o estigui en fase avançada de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
—2 Candidatures2.1 En funció de la modalitat en la qual es concursi, les candidatures poden ser presentades per:Categoria A. La societat que fabrica o distribueix el producte a l’àmbit de Catalunya o el seu dissenyador professional.
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Categoria B. Qualsevol persona física o persona jurídica privada.Categoria C. Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.Categoria D. La societat que fabrica o distribueix el material o l’entitat que des-envolupa la R+D+I.2.2 Una mateixa persona física o jurídica pot presentar més d’una candidatura a una mateixa categoria o a categories diferents.2.3 Motius d’exclusió de les candidatures:a) La participació en edicions anteriors d’aquest Premi, sempre que no es pre-senti un redisseny o millora prou substancial que en faci necessària una nova valoració.b) La presentació del mateix producte, projecte, estratègia o material, a més d’una de les modalitats convocades, sota el mateix enfocament o un altre de diferent.c) L’incompliment del termini de presentació estipulat o qualsevol altre reque-riment procedimental.d) La no-utilització dels models de formulari de participació per a cada categoria descrits a la base número 3.e) La presentació incompleta de la documentació sol·licitada o quan aquesta documentació aporti informació insuficient per a la valoració de la candidatura.f) La presentació de productes o projectes el valor principal dels quals sigui l’artístic (obres d’art).g) La presentació d’articles únics que no en permetin la producció en sèrie.
—3 Presentació de candidatures3.1 Les candidatures es presentaran preferentment en suport electrònic per mitjà del formulari de participació normalitzat i específic per a cada categoria, i adreçat al director de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest formulari estarà disponible al lloc web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.cat).Les candidatures seran tramitades en línia a través del lloc web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.cat). En el mateix enllaç es preveu el registre de la sol·licitud mitjançant el sistema documental de residus (SDR). La sol·licitud efectuada en línia es considerarà presentada davant l’Agència de Residus de Catalunya quan es registri en l’SDR i hi quedi constància de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de la presentació, tipus de document i assumpte, identificació del candidat o de la candidata i de l’òrgan a qui es dirigeix.El sol·licitant haurà d’adjuntar al formulari de candidatura la documentació complementària prevista en el mateix formulari en arxius en format electrònic (fotografies, documents acreditatius de les característiques de la candidatura). En tots els casos, l’Agència de Residus de Catalunya es reserva la facultat de requerir, en qualsevol moment, els originals de la documentació aportada en arxius en for-mat electrònic a fi d’autentificar-ne el contingut. Es preveu, de forma transitòria, aquesta forma de compulsa i d’autenticació de documents fins que l’Agència de Residus de Catalunya tingui habilitats els mitjans necessaris per incorporar als seus procediments la compulsa electrònica.Així mateix i d’acord amb l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, les candi-datures es poden presentar en suport de paper i 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 (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona), a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida), a Tarragona (c. Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (av. Generalitat, 116, 43500 Tortosa), 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.De la documentació que acompanyi les candidatures presentades en suport de paper se n’ha de presentar original o còpia degudament compulsada; aquesta compulsa 
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pot ser realitzada a l’Agència de Residus de Catalunya, sempre que el sol·licitant presenti, alhora, els documents originals i les còpies corresponents.3.2 Les candidatures que siguin seleccionades per passar a la segona etapa de valoració (d’acord amb el punt 6 d’aquestes bases) hauran d’aportar una mostra del producte, projecte, material o explicació de l’estratègia a l’Agència de Residus de Catalunya. L’organització establirà el període concret de presentació d’aquest material i ho comunicarà als responsables de les candidatures.L’Agència de Residus de Catalunya vetllarà pel bon estat del material lliurat, tot i que no podrà garantir-ne la integritat.Si per les característiques del producte (mides, fragilitat, etc.) no fos possible lliurar-ne una mostra, caldrà presentar un pòster explicatiu. En aquest cas s’haurà de presentar un pòster imprès en color i en suport rígid, de 50 cm d’amplada x 70 cm d’alçada, i també el mateix pòster en format electrònic en un CD o llapis de memòria USB. Caldrà aportar aquest material en el mateix període previst per a la presentació de les mostres.Les candidatures seleccionades que no presentin la mostra o el pòster en el termini fixat no passaran a la segona fase de valoració.Els materials aportats (mostres i pòsters) no seran retornats fins al lliurament formal del Premi. L’Agència de Residus de Catalunya establirà el període i el lloc de recollida d’aquest material. Un cop passat el termini de recollida, i si aquest no ha estat recollit, el material passarà a ser propietat de l’Agència de Residus de Catalunya.El material (mostres i pòsters) aportat per les candidatures Premiades o mencio-nades pel jurat no es retornarà un cop lliurat el Premi, ja que passarà a formar part de l’exposició itinerant de l’Agència de Residus de Catalunya.
—4 Composició i actuació del juratUn jurat de set membres, constituït expressament amb aquest objectiu, avaluarà les candidatures presentades al Premi. Componen el jurat dos experts en ecodisseny i medi ambient i un representant de cadascuna de les entitats següents:1. L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que n’exercirà la presidència.2. L’Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives, ADI FAD.3. L’Associació de Dissenyadors Professionals, ADP.4. El BCD Barcelona Centre de Disseny.5. La Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Territori i Sos-tenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
—5 Organització i Secretaria Tècnica5.1 La Secretaria Tècnica és l’òrgan gestor del Premi i dirigeix la gestió admi-nistrativa i logística.5.2 Les funcions de la Secretaria Tècnica corresponen a l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya.5.3 Les funcions de la Secretaria Tècnica són:a) Garantir la bona difusió de la convocatòria del Premi.b) Gestionar els expedients de les candidatures.c) Convocar les reunions del jurat.d) Donar suport logístic a les reunions del jurat i aixecar-ne les actes.5.4 Correspon a l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya l’organització i el suport logístic de l’acte de lliurament del Premi Disseny per al Reciclatge 2013.
—6 Preselecció de les candidatures i criteris de valoracióLes candidatures que entrin a concurs es valoraran en dues etapes:6.1 A la primera etapa l’equip d’experts de l’Agència de Residus de Catalunya determinarà les candidatures que mereixin passar a la segona etapa.Els criteris de valoració per a la primera etapa són els següents:
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Integrar estratègies de foment de la prevenció de residus, l’ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat, d’acord amb les definicions contingudes en aquestes bases.Compliment de la normativa ambiental d’aplicació.Per a les categories de projectes i materials en fase avançada d’R+D+I també es valorarà que la proposta presentada hagi estat globalment estudiada i desenvolupada i presenti un bon estat de finalització, així com la seva factibilitat. No s’acceptaran idees que estiguin poc desenvolupades.Els resultats de la preselecció seran comunicats al conjunt de les candidatures presentades al concurs.6.2 A la segona etapa, el jurat valorarà i seleccionarà les candidatures guanya-dores per a cadascuna de les categories del Premi.Els criteris de valoració que han de tenir en compte els membres del jurat són els següents:a) Criteris bàsics:Qualitat del disseny.Integració d’estratègies de foment de la prevenció de residus, l’ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat.b) Criteris addicionals:Innovació.Proposta que integri altres aspectes ambientals al llarg del cicle de vida com ara l’estalvi d’energia, la minimització del consum d’aigua, la disminució de la generació d’emissions (CO
2
 equivalent i altres), etc.Aplicació de metodologies d’anàlisi de cicle de vida i de mecanismes d’estandar-dització ambiental (ecoetiquetes).Impacte econòmic i social de la candidatura en el mercat o en el seu àmbit d’apli-cació (si són productes o materials ja comercialitzats, o bé estratègies).Viabilitat i possibilitat d’èxit de la candidatura (si són projectes de productes o materials en vies de desenvolupament).Estratègies de comunicació i sensibilització.6.3 Les candidatures que siguin seleccionades per passar a la segona etapa estaran presents a l’exposició del Premi Disseny per al Reciclatge 2013 i en el mateix catàleg.

—7 Dades de caràcter personalD’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

aNNEx II

Deinicions en el marc d’aquest PremiPrevenció de residus: mesures adoptades abans que una substància, material o producte es converteixi en residu, per reduir: a) la quantitat de residu, mitjançant també la reutilització de productes o l’allargament de la seva vida útil; b) els im-pactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació de residus, o c) el contingut de substàncies nocives en materials i productes (font: Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives).Exemples de prevenció de residus valorables en aquest Premi: desmaterialització de productes, priorització d’aquells productes de vida més llarga, ús de productes reutilitzables, reparabilitat dels productes.Incorporació de material reciclat: ús de matèries recuperades per fabricar la totalitat o una part dels productes, ja sigui mitjançant la utilització de materials reciclats o la reutilització de components de productes fora d’ús.
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Reciclabilitat: propietat que defineix que un producte o material pugui ser fà-cilment reciclat. Les estratègies de disseny que tenen per objectiu aconseguir un producte reciclable són, entre d’altres, la utilització de monomaterials, l’eliminació de substàncies tòxiques i perilloses, la fabricació modular i fàcilment desmuntable, la utilització de materials compatibles i la identificació dels materials difícils de reconèixer mitjançant codis.Es valorarà que el producte presenti una millora significativa de la seva reciclabilitat en comparació amb els productes convencionals, i que hi hagi una infraestructura per al seu reciclatge.Nota: ser un contenidor de la recollida selectiva i el reciclatge no és una estratègia de reciclabilitat. Un producte així no seria admissible en aquest Premi, tret que estigués fabricat amb material reciclat o integrés altres estratègies de prevenció de residus.
(12.348.039)
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