El disseny a l’economia circular

Descripció del premi
El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2023
reconeix els productes en el mercat
o en desenvolupament dissenyats,
fabricats o executats a Catalunya que
integrin en el seu disseny consideracions
per millorar-ne el comportament
ambiental al llarg del seu cicle de vida.

Està adreçat a dissenyadors o fabricants
de productes o estudiants amb seu
social o estudis a Catalunya.

El cicle de vida des de l’ecodisseny

Què és l’ecodisseny?

Què és l’economia circular?

És la integració dels aspectes ambientals
en el disseny d’un producte o servei amb
la finalitat de millorar-ne el comportament
ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.

Economia en la qual el valor de productes i materials es manté el màxim temps
possible; es redueixen al mínim els residus i l’ús de recursos i es mantenen els
recursos dins l’economia quan un producte ha arribat al final de la seva vida,
que s’utilitza una i altra vegada per crear
valor addicional.
(Font: Comissió Europea)

Categories
Producte

Producte en
desenvolupament

Producte o servei en el mercat,
dissenyat o fabricat a Catalunya,
que té en compte consideracions
ambientals. Pot presentar-s’hi
la persona física o jurídica que
dissenya o fabrica el producte
o dissenya o ofereix el servei.

Projecte d’un producte o servei,
no produït o comercialitzat (però
en fase de prototip), dissenyat
a Catalunya, que té en compte consideracions ambientals. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica
que impulsa el desenvolupament
o dissenya el producte o servei.

Disseny jove
Producte o servei, en el mercat o en desenvolupament dut a terme per estudiants
o titulats novells de Catalunya. Pot presentar-s’hi qualsevol persona física que
estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu
o universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, hi poden participar els que hagin
finalitzat els estudis a Catalunya amb una data no anterior a l’1 d’octubre de 2020.

Criteris de valoració
a) Criteris bàsics

b) Criteris addicionals

Incorporació d’estratègies
d’ecodisseny i contribució
a l’economia circular

Aplicació de metodologies
d’avaluació ambiental
Disposició d’etiquetes que acreditin
els beneficis ambientals del producte

Qualitat del disseny
Innovació

Implantació del sistema de gestió
ambiental del procés de disseny
i desenvolupament, Ecodisseny (ISO 14006)

Grau de desenvolupament
de la candidatura

Impacte econòmic i social
Impacte sobre la cultura quotidiana
i el comportament dels consumidors

Valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds que entren a concurs es valoren en dues etapes:
Etapa 1: Primera selecció portada
a terme per un equip d’experts
designats per l’Agència de Residus
de Catalunya.

Etapa 2: El jurat valora les sol·licituds que han superat la primera
etapa i selecciona les sol·licituds
guanyadores per a cada categoria.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar
mitjançant un formulari normalitzat
signat electrònicament disponible al portal
de tràmits de la Generalitat de Catalunya
amb la memòria tècnica i documentació
complementària.

Les candidatures que passin a la segona etapa hauran de presentar una
mostra o pòster representatiu de la
candidatura a la seu central de l’Agència de Residus de Catalunya.

Firmar electrònicament
amb certificat digital, i enviar
el document a través del
portal de tràmits.

PAS 3

PAS 1

Entrar al portal
premiecodisseny.gencat.cat
per veure model de memòria
tècnica i annexos a presentar.

PAS 2

Entrar al Portal de tràmits
web.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/Premi-catalunya-ecodisseny per descarregar el formulari de sol·licitud
del Premi, emplenar contingut
adjuntant la memòria
i documentació annexa.

1. Persones físiques: poden
emprar el Certificat digital
per a la ciutadania, IdCat
mòbil, www.idcat.cat
2. Empreses o autònoms:
emprar Certificats acreditats
per l’Agència Catalana
de Certificació

Jurat
El jurat està compost per experts en disseny i sostenibilitat.

Calendari
Presentació
de sol·licituds

Presentació de
mostres/pòsters*

15/11 al 15/12
2022

Acte de lliurament
del Premi

Maig
2023

Octubre
2023

A les 11:59 h (GMT + 1:00)
* L’organització comunicarà la data concreta a cada participant que superi la primera etapa.

Dotació

15.000 €

15.000 €

per al guanyador
de la categoria
Producte

per al guanyador
de la categoria
Producte en
desenvolupament

3.000 €
per al guanyador de la categoria Disseny jove

Exclusió de la participació
No poden optar al Premi els productes en el mercat o en desenvolupament que estiguin en les situacions
que consten a les bases de la convocatòria (RESOLUCIÓ ACC/2139/2022,
de 21 de juny, per la qual es convoca
el Premi Catalunya d’Ecodisseny per
a l’any 2023).

Organitza:

Participació en
activitats de difusió
del Premi

RESOLUCIÓ ACC/2139/2022, de 21 de juny,
per la qual es convoca el Premi Catalunya
d’Ecodisseny per a l’any 2023.
ORDRE TES/184/2014, de 6 de juny,
per la qual es regula el Premi Catalunya
d’Ecodisseny.

Podeu consultar la informació del premi
al web premiecodisseny.gencat.cat

#Premiecodisseny.

Presència al
catàleg del Premi

Normativa aplicable

El/La representant de la sol·licitud n’és
totalment responsable i en garanteix
l’autoria. El disseny presentat no ha
d’incomplir de cap manera els drets
de propietat intel·lectual i/o industrial
de cap tercer. La responsabilitat
en cas d’infracció de drets de tercers
és de la persona participant.

Més informació a:
Agència de Residus de Catalunya
Tel.: 935 673 300
A/e: premiecodisseny@gencat.cat

Presència a
l’exposició itinerant
i virtual del Premi

