Premi Medi Ambient 2018

Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat
de Catalunya a projectes de recerca,
desenvolupament i innovació, a iniciatives
i a trajectòries de protecció i millora del
medi ambient
Aquest Premi, creat per reconèixer la tasca de persones físiques i
jurídiques en l’àmbit de la conservació del medi ambient, se centra
enguany en la temàtica de l’economia circular.
L’economia circular es fonamenta en el cicle dels materials i defineix
un model basat en la prevenció de la generació de residus així com
en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, en lloc d’utilitzar matèries primeres verges. S’oposa al
model lineal de fabricar, usar i llançar.
Enguany es volen distingir aquells projectes més innovadors que promouen els principis de l’economia circular, tant del sector industrial
com de la recerca i la innovació.
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1. Modalitats del Premi
El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya es convoca en les tres modalitats
següents:
A Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental. En aquesta
modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes d’economia circular que estan en fase preliminar de
recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s’han posat a l’abast de la societat ni de la
comunitat científica.
B Iniciatives de protecció i millora del medi ambient. En aquesta modalitat, el Premi s’atorgarà
a projectes coherents amb els principis de l’economia circular que ja estan en funcionament i dels
quals es pot demostrar el seu impacte social, ambiental, científic i econòmic.
C Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Pel que fa a les dues modalitats de Projectes de recerca, desenvolupament i innovació,
i Iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el Premi s’atorga en l’àmbit de
l’economia circular.
La modalitat Trajectòries de protecció i millora del medi ambient es preveu atorgable en
qualsevol àmbit temàtic d’actuació.

2. Dotació
El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya consisteix en un diploma acreditatiu i la
dotació següent, segons la modalitat:
A Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental, amb un import
econòmic de 10.000 euros.
B Iniciatives de protecció i millora del medi ambient, amb un import econòmic de 10.000 euros.
C Trajectòries de protecció i millora del medi ambient, amb un import econòmic de
8.000 euros.
En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades en una modalitat, l’import inicialment destinat es repartirà a parts iguals.
Es poden concedir mencions honorífiques sense dotació econòmica a les candidatures que no hagin
obtingut el Premi, però que es considerin d’un interès especial.
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3. Jurats
3.1 Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter
ambiental
Un jurat de set membres avalua les candidatures presentades en la modalitat de Projectes de recerca,
desenvolupament i innovació de caràcter ambiental. Componen el jurat:
-- Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.
-- Joan Romero, conseller delegat d’ACCIÓ.
-- Marta Escamilla, responsable de la divisió de la sostenibilitat de Leitat.
-- Konstantinos Kourkouta, coordinador del Projecte CORE, Ciutats Intel·ligents i Sostenibles de
la UAB.
-- Javier Peña, director general d’ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de
Barcelona.
-- Jordi Segalàs, director de l’Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la
Sostenibilitat.
-- Miquel Rovira, director de Sostenibilitat d’EURECAT CTM - Centre Tecnològic de Catalunya.

3.2 Iniciatives de protecció i millora del medi ambient
Un jurat de set membres avalua les candidatures presentades en la modalitat d’Iniciatives de
protecció i millora del medi ambient. Componen el jurat:
-- Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.
-- Joan Romero, conseller delegat d’ACCIÓ.
-- Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya.
-- Alba Cabañas, directora de Medi Ambient i Sostenibilitat de Foment del Treball.
-- Alfredo Balmaceda, co-fundador de ZICLA.
-- Veronica Kuchinow, co-fundadora i co-directora de la consultoria Símbiosy, SL.
-- Teresa Zamora, cap de departament d’Emprenedoria i Empresa, àrea de Desenvolupament
Econòmic Local del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

3.3 Trajectòries de protecció i millora del medi ambient
Un jurat de nou membres avalua les candidatures presentades en la modalitat de Trajectòries de
protecció i millora del medi ambient. Componen el jurat:
-- Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.
-- Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).
-- El/la president/a del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).
-- Eduard Martínez, representant de l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA).
-- Manel Cunill, representant de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac).
-- Xavier Duran, periodista científic de TV3.
-- Carolina Martí, directora en funcions de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.
-- Francesc Giró i Amigó, consultor ambiental, ex-director d’Acció Natura i Premi Medi Ambient
2017.
-- Emma Soy i Massoni, presidenta de l’Associació Naturalistes de Girona, Premi Medi Ambient
2017.
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4. Candidatures
4.1 Qui pot optar al Premi?
Poden optar al Premi persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tinguin projectes,
iniciatives i trajectòries en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es
desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

4.2 Qui pot proposar candidatures?
Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.
No s’admeten candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles
mateixes: un candidat no es pot autoproposar.
Les candidatures s’han de presentar a proposta de tercers.

4.3 Procediment de presentació d’una candidatura

NOVETAT!

Si qui proposa és una persona jurídica
Només pot presentar la candidatura per via telemàtica, emplenant el formulari normalitzat que es pot
descarregar des de l’adreça electrònica: tramits.gencat.cat.
Prèviament a iniciar la sol·licitud: qui proposa ha de disposar de signatura electrònica.
Qualsevol persona física o jurídica en pot disposar.

La identificació i la signatura electrònica de les persones sol·licitants s’han de fer a través dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d’acord amb els criteris
que estableix l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació i
signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Si no es disposa de signatura electrònica, recomanem la utilització de l’eina idCAT. L’idCAT Certificat
és un dels identificadors digitals que garanteix la identitat de les persones a Internet.
www.idcat.cat
www.idcatmobil.cat
En el cas que la persona jurídica sigui un ens local: la presentació de les candidatures han de
ser formalitzades pel/per la representant legal i s’han de presentar en el registre telemàtic disponible a
l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT.
Formulari i informació sobre aquest tràmit a: www.eacat.cat.
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Si qui proposa és una persona física
Podrà escollir el mitjà de tramitació de la sol·licitud: telemàtic (vegeu l’apartat anterior) o presencial.
En el cas que opti pel format presencial:
-- Ha de presentar el formulari del Premi (descarregable a tramits.gencat.cat o en qualsevol dependència del Departament de Territori i Sostenibilitat), el document descripció de la candidatura i, si és el cas, la documentació complementària de la candidatura, a qualsevol dels registres
del Departament de Territori i Sostenibilitat (vegeu apartat següent).
-- I també ha d’enviar aquesta documentació al correu electrònic de la Secretaria Tècnica del
Premi (sea.tes@gencat.cat) abans de la data de finalització del termini
On s’ha de presentar la candidatura?
La documentació de la candidatura (formulari, document descripció de la candidatura i, si s’escau, documentació complementària) es pot fer arribar pels mitjans que preveu l’article 25 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, o es pot presentar al Registre d’una de les adreces següents:
-- Departament de Territori i Sostenibilitat (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).
-- Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (avinguda
Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l’Alt Pirineu i Aran (passatge Alzina, 3, 25700 la
Seu d’Urgell).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (carrer d’Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (carrer d’Àngel Guimerà, 14,
1a i 2a planta, 08241 Manresa).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida (carrer del Clot de les Monges, 6-8, 25007
Lleida).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (carrer d’Anselm Clavé, 1, Casa Gasset, 43004 Tarragona).
-- Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre (avinguda de la Generalitat,
116, 43500 Tortosa).

4.4. Termini de presentació de les candidatures
Es poden presentar candidatures fins el 2 de maig de 2018.

5. Lliurament del Premi
El Premi es lliurarà en un acte que tindrà lloc amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del
Medi Ambient, el proper 5 de juny de 2018.
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Per a més informació:
www.gencat.cat/territori/premismediambient

