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  EL DISSENY EN l’ECONOMIA CIRCULAR

Dissenyem un món millor!



En totes les categories, el concepte de producte engloba 
productes i serveis.

CRITERIS DE VALORACIÓ

PRESENTACIÓ DE SOL·licituds

 

     

                       JURAT

El jurat està composat per experts internacionals
en disseny i sostenibilitat.

                 CALENDARI

 (**) L’organització comunicarà la data concreta a cada participant 
que superi la primera etapa.

                     DOTACIÓ

3.000 € per al guanyador de la categoria Disseny jove

Presència a l’exposició del Premi              

6.000 € per al guanyador de les categories Producte i 
Producte en Desenvolupament

Presència al catàleg del Premi              

Participació en activitats de difusió del Premi              

 EXCLUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

CATEGORIA PRODUCTe

CATEGORIA DISSENY JOVE

a) Criteris bàsics:

- Incorporació d’estratègies d’ecodisseny i
  contribució a l’economia circular
- Qualitat del disseny
- Innovació 
- Grau de desenvolupament de la candidatura 
 
b) Criteris addicionals:

- Aplicació de metodologies d’avaluació
  ambiental
- Disposició d’etiquetes que acreditin els beneficis
  ambientals del producte
- Implantació del sistema de gestió ambiental del
  procés de disseny i desenvolupament, 
  Ecodisseny (ISO 14006)
- Impacte econòmic i social
- Impacte sobre la cultura quotidiana i el
  comportament dels consumidors

Presentació de sol·licituds          15 gener-28 febrer 2019 - 12h              

Comunicació resultats etapa 1              Maig 2019

Presentació mostres              Juny 2019 (**)

Acte de lliurament del Premi             Tardor 2019

Reconeix els productes en el mercat o en 
desenvolupament dissenyats, fabricats o 
executats a Catalunya que integrin en el 
seu disseny consideracions per millo-
rar-ne el comportament ambiental al llarg 
del seu cicle de vida.

Està adreçat a dissenyadors, fabricants 
de productes o estudiants de Catalunya(*)

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. 

Exemples d’estratègies d’ecodisseny: el desenvolupament 
de nous conceptes, la reducció del consum de recursos, 
la selecció de materials de menys impacte ambiental, la 
reducció de l’impacte ambiental de la producció, l’optimit-
zació del procés de distribució, la reducció de l’impacte 
ambiental durant l’ús, l’allargament de la vida útil i 
l’optimització de la fi de vida.

Per definició, l’economia circular és reparadora i 
regenerativa, i té com a objectiu mantenir els 
productes, components i materials en la seva 
màxima utilitat i valor en tot moment, distingint 
entre cicles tècnics i biològics. Les estratègies de 
disseny per a l’economia circular es poden 
resumir en tres: dissenyar per eliminar els residus 
i la contaminació, per mantenir els productes i 
materials en ús i per regenerar els sistemes 
naturals. 

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.

No poden optar al Premi els productes, productes en desenvolupament o estratègies que estiguin en les situacions que 
consten a les bases de la convocatòria (Resolució TES/1363/2018, de 14 de juny, per la qual es convoca el Premi 
Catalunya d'Ecodisseny per a l'any 2019, punt 2.4).
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.

CATEGORIA PRODUCTe EN 
DESenvolupament

Presentació del formulari en línia disponible al web 
http://residus.gencat.cat amb la documentació 
complementària obligatòria (fotografies, 
documents acreditatius de les sol·licituds).

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.

Producte que ja es troba 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, no produït o comer-
cialitzat (però en fase de prototip), dissenyat 
a Catalunya, que té en compte considera-
cions ambientals 
Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica 
que impulsa el desenvolupament del produc-
te o el/la dissenyador/a.

Producte en el mercat o en desenvolupament 
o estratègia amb criteris d’ecodisseny, 
desenvolupats per estudiants o titulats 
novells de Catalunya.
Por 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 2016.

(*) Que estan ubicats o tenen el domicili o la seu social a 
Catalunya.

QUÈ  ÉS  L’ECODISSENY  ?
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QUÈ ÉS L’ECONOMIA CIRCULAR ?

VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Font: Ellen MacArthur 
Foundation

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

Agència de Residus de Catalunya

Més informació a:

Podeu consultar la informació del premi al web:

premiecodisseny.gencat.cat

935 673 300

premiecodisseny.arc.tes@gencat.cat

#Premiecodisseny
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