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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ORDRE TES/184/2014, de 6 de juny, per la qual es regula el Premi Catalunya d'Ecodisseny.
En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha convocat set edicions del Premi Disseny per al Reciclatge,
com a estratègia d’ecodisseny per millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de
vida. Un cop analitzats els resultats de les successives convocatòries del Premi Disseny per al Reciclatge i el
seu impacte en la millora del comportament dels productes al llarg del seu cicle de vida, es considera
convenient ampliar els supòsits del seu atorgament i convertir-lo en el Premi Catalunya d’Ecodisseny, per tal
de que englobi tots els aspectes relacionats amb l’ecodisseny.
El Premi Catalunya d’Ecodisseny és una actuació de l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny-Ecodiscat 2012-2015,
impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i coordinada per la
Direcció General de Qualitat Ambiental, 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. L’Agència de Residus de Catalunya fomenta l’ecodisseny com a instrument per
prevenir la generació de residus i incrementar l’eficiència en l’ús de recursos. L’ecodisseny té un pes important
en el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)
que està actualment en fase d’elaboració.
Així mateix, l’Estratègia catalana d’ecodisseny s’emmarca en l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i
l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Aquestes
estratègies promouen la transformació econòmica del teixit productiu cap a un model competitiu i sostenible i
identifiquen la recerca i la innovació com el motor per a aquesta transformació, i l’economia verda com un
àmbit d’actuació prioritari. L’ecodisseny és una eina necessària per assolir els objectius d’aquestes estratègies,
atès que, a més de comportar beneficis ambientals (ecoeficiència), és un factor de diferenciació i de
competitivitat per a les empreses i una oportunitat per millorar el seu posicionament en el mercat global.
El Premi Catalunya d’Ecodisseny s’alinea també amb els objectius d’internacionalització del Pla de Govern
2013-2016 de la Generalitat de Catalunya, el qual vol potenciar la projecció exterior de Catalunya, la
internacionalització de l’economia catalana, i la posició de Barcelona i Catalunya com a territoris atractius per a
la inversió estrangera. Tenint en compte aquests objectius, es considera adient que el Premi Catalunya
d’Ecodisseny tingui un caràcter internacional, de forma que s’hi puguin presentar sol·licituds procedents d’altres
països, concretament de l’entorn europeu i mediterrani, i es faci difusió dels guardonats a escala internacional.
Es farà un especial èmfasi en els països euromediterranis, atès que l’Agència de Residus de Catalunya exerceix
actualment la presidència de la xarxa europea ACR+ (Associació de ciutats i regions pel reciclatge i la gestió
sostenible dels recursos) i allotja el Centre d’Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenible (SCPRAC), que desenvolupa la seva funció en el marc del Pla d’acció per al Mediterrani (Mediterranean Action Plan),
organització pertanyent al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).
L’objectiu primordial d’aquest Premi que ara es regula és la reducció dels impactes ambientals que els
productes originen al llarg de tot el seu cicle de vida mitjançant el disseny, afavorint un millor comportament
ambiental dels productes des del moment en què s’extreuen les matèries primeres que els conformen, passant
per la producció, l’ús i, finalment, la seva gestió com a residus.
Al Departament de Territori i Sostenibilitat li correspon la planificació i qualitat ambiental, així com les
polítiques davant el canvi climàtic, i entre les funcions de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat s’inclou
la de promoure projectes de recerca en matèria de tecnologies i sistemes per a l’avaluació, prevenció,
minimització i control dels impactes de les activitats sobre el medi.
Per tot això,

Ordeno:

Article 1
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Objecte i àmbit
Es crea el Premi Catalunya d’Ecodisseny, el qual reconeix els productes (inclosos els serveis), els projectes de
productes en desenvolupament i les estratègies de foment de productes, que estiguin dissenyats per millorar el
comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida.
El Premi es concedeix en les categories següents:
a) Categoria A: Producte. Producte en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte
consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte
sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
b) Categoria B: Producte en desenvolupament. Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase
de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte
sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
c) Categoria C: Estratègia. Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat a l’àmbit de
Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en
el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el
seu cicle de vida.
d) Categoria D: Disseny jove. Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per
estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament,
amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
e) Categoria E: Disseny euromediterrani. Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats
als països euromediterranis, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament,
amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per producte qualsevol producte físic o servei.

Article 2
Sol·licituds
Poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin fabricants o
distribuïdors de productes, que hagin desenvolupat un producte o un projecte de producte, o que hagin dut a
terme estratègies, que compleixin els requisits que s’estableixin d’acord amb l’article 1. Les sol·licituds podran
tenir el seu àmbit d’aplicació (lloc de distribució del producte, lloc de desenvolupament del projecte, lloc
d’implantació de l’estratègia) tant a Catalunya com a d’altres països europeus i mediterranis, en funció de com
s’estableixi a cadascuna de les convocatòries del Premi.

Article 3
Convocatòria
3.1 El Premi Catalunya d’Ecodisseny es convoca cada dos anys mitjançant una resolució del conseller
competent en matèria de medi ambient. Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
3.2 La resolució indicarà quines categories es convoquen per a aquella edició (entre les categories establertes a
l’article 1 d’aquesta Ordre), i els aspectes següents:
a) Els requisits de participació.
b) Els criteris de valoració.
c) El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació que caldrà adjuntar.
d) La composició del jurat que avaluarà les sol·licituds.
e) La quantia de la dotació econòmica del Premi de cada categoria, si s’escau, i la consignació pressupostària a
la qual s’imputarà.
3.3 Les sol·licituds es presentaran en suport electrònic per mitjà del formulari de participació normalitzat i
específic per a cada categoria. Aquest formulari estarà disponible a la pàgina web de la Generalitat de

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6647 - 19.6.2014
CVE-DOGC-A-14168066-2014

Catalunya.

Article 4
Dotació
4.1 El Premi Catalunya d’Ecodisseny es dota, per a cadascuna de les seves categories, amb el lliurament d’un
guardó i un diploma acreditatiu. A més, a cada convocatòria s’establirà si el Premi també es dota amb una
quantitat en metàl·lic i amb actuacions de suport a la promoció del producte o del projecte guardonat.
4.2 En el cas que resultin premiades dues o més sol·licituds en una mateixa categoria, la quantia econòmica
del Premi que li correspongui es dividirà entre elles a parts iguals.
4.3 Es poden concedir mencions honorífiques als projectes i iniciatives que, no havent assolit el Premi, mereixin
una especial consideració.

Article 5
Jurat
5.1 Les sol·licituds del Premi Catalunya d’Ecodisseny les avaluarà un jurat constituït amb aquesta finalitat.
5.2 Cada convocatòria del Premi tindrà un únic jurat que avaluarà la totalitat de les categories d’aquella edició.
El jurat s’integrarà per un nombre de membres no inferior a tres. La composició i la presidència de cada jurat
s’establiran en la resolució de la convocatòria, entre entitats i persones amb coneixements amplis en l’objecte
del Premi, així com entre el personal del departament competent en matèria de medi ambient.
5.3 La sol·licitud guanyadora ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components
del jurat. També es pot declarar el Premi desert per majoria simple.

Article 6
Secretaria tècnica i organització
6.1 La Secretaria Tècnica és l’òrgan gestor del Premi i es responsabilitza de la gestió administrativa i logística.
6.2 La Secretaria Tècnica correspon a l’Agència de Residus de Catalunya.
6.3 Les funcions de la Secretaria Tècnica són:
a) Garantir la bona difusió de la convocatòria del Premi i del seu atorgament.
b) Gestionar els expedients de les sol·licituds.
c) Convocar les reunions del jurat.
d) Donar suport logístic a les reunions del jurat i redactar-ne les actes.
e) Gestionar el lliurament del Premi i la comunicació amb els premiats.
6.4 La Secretaria Tècnica comptarà amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental, així com de les
unitats del departament competent en matèria de medi ambient que, a causa de la transversalitat d’aquests
premis, puguin donar-hi suport.

Article 7
Atorgament
7.1 El conseller competent en matèria del medi ambient dictarà la resolució d’atorgament del Premi en les
categories convocades. La resolució es comunicarà a les persones interessades i es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
7.2 El Premi Catalunya d’Ecodisseny s’atorgarà en un acte únic i solemne.
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Barcelona, 6 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(14.168.066)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

