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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ ACC/1732/2021, de 31 de maig, per la qual es regula el "Mediterranean Sustainabiliy Award”.
Des de l'any 2006, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) allotja el Centre d'Activitat Regional pel Consum i
la Producció Sostenibles (SCP/RAC), organització amb un paper estratègic en la projecció internacional de
Catalunya envers els països de la regió mediterrània i d'altres regions del mon en matèria d'ecoinnovació en el
sector productiu i industrial, i amb seu en el recinte modernista de Sant Pau.
L'ARC-SCP/RAC és un dels centres internacionals pertanyents al Pla d'acció per a la Mediterrània (PAM),
establert des de l'any 1975 pel Programa de les Nacions Unides per al medi ambient (PNUMA), i que té com a
objectiu coordinar la cooperació entre els 21 països membres de la Convenció per a la protecció del medi marí i
la regió costanera del Mediterrani (coneguda com a Convenció de Barcelona).
Per l'assignació oficial d'aquests països, l'ARC desenvolupa, en el seu mandat com a SCP/RAC, la missió de
promoure una economia circular en la regió, basada en la transformació cap a models de consum i producció
sostenibles.
Els darrers deu anys l'ARC-SCP/RAC ha construït amb el desenvolupament de la seva missió un sòlid prestigi
internacional, i ha rebut el reconeixement de les principals entitats per a la cooperació internacional.
En aquest sentit, des de l'any 2014 l'ARC-SCP/RAC executa en dues fases consecutives i juntament amb
l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI) i la Divisió d'Economia del
PNUMA el projecte SwitchMed, finançat per la UE, per fomentar la cooperació amb els països en
desenvolupament de la conca sud de la Mediterrània i donar suport per a la transició a economies circulars.
El 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor l'acord de delegació entre la Comissió Europea i l'ONUDI per a
l'execució de la segona fase del projecte SwitchMed. L'acord atorga a l'ARC-SCP/RAC, com a soci
d'implementació, la responsabilitat exclusiva d'executar entre d'altres els resultats titulats "Suport a la creació i
desenvolupament de negocis circulars i verds" i “Creació d'un entorn polític regional propici per al consum i la
producció sostenibles” en els vuit països d'intervenció (el Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Palestina, Israel,
Líban i Jordània). En particular, l'activitat s'emmarca dins de l'output 3.1 del projecte SwitchMed II, “polítiques
regionals millorades en virtut del Conveni de Barcelona per al desenvolupament d'empreses d'economia circular
i verda”.
L'ARC-SCP/RAC va signar un conveni de col·laboració amb l'ONUDI el dia 27 de juny de 2019 per a l'execució
d'aquest projecte.
El desembre de 2019, en ocasió de la conferència dels estats contractants del Conveni de Barcelona (“COP21”)
a Nàpols, es va aprovar la decisió de crear i promoure un premi empresarial mediterrani per a la innovació
ambiental com una iniciativa insígnia de l'Estratègia mediterrània de desenvolupament sostenible (MSSD), que
contribueix a l'objectiu 5 “Transició cap a una economia verda i blava” i la seva orientació estratègica 5.4
“Fomentar el respecte al medi ambient i innovació social”.
La creació d'aquest premi es fonamenta en la Decisió del mencionat COP21 IG.24/3 sobre “implementació,
seguiment i avaluació a mig termini de l'MSSD i del Pla d'acció regional sobre SCP al Mediterrani”. En aquesta
Decisió, les parts contractants de la Convenció de Barcelona van sol·licitar al Secretariat d'aquesta, a través de
l'SCP/RAC, l'inici de la primera edició del “Mediterranean Sustainability Award”, com a iniciativa insígnia de
l'MSSD, d'acord amb la nota de concepte que s'explica a l'annex de la Decisió.
L'MSSD, adoptada en ocasió de la COP19 de la Convenció de Barcelona celebrada el febrer de 2016 i que
representa el marc general de l'agenda de desenvolupament sostenible de la regió, dedica un dels seus sis
objectius estratègics a la "Transició cap a una economia verda i blava". Es pretén aconseguir-ho creant llocs de
treball verds i dignes per a tothom, promovent el consum i la producció sostenibles, i fomentant la innovació
social i respectuosa amb el medi ambient, entre altres accions de suport.
Les parts contractants de la Convenció de Barcelona reconeixen els negocis d'economia verda i circular com a
motors clau per a la transició cap a una economia verda i blava a la Mediterrània. Les seves solucions
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empresarials generen llocs de treball i altres avantatges econòmics a les comunitats locals alhora que
promouen la gestió ambiental, la innovació i el benestar social. D'aquesta manera, representen una resposta
efectiva als reptes mediambientals i socials més presents de la regió, com ara l'ús insostenible de recursos
naturals, la contaminació de la terra i l'aigua i l'atur.
A més, hi ha altres documents estratègics en el marc polític regional per al desenvolupament sostenible que
reforcen la necessitat de donar suport a l'ecosistema per a la creació i desenvolupament d'empreses verdes i
circulars a la Mediterrània:
- El Pla d’acció regional per al consum i la producció sostenibles al Mediterrani 2016-2027, elaborat per
l'SCP/RAC i adoptat per les parts contractants de la Convenció de Barcelona en ocasió de la COP19 el febrer de
2016 i que forma part integrant de l'MSSD, demana la creació de models de negoci que integrin un enfocament
CPS a totes les àrees clau del pla d'acció i per a les empreses ecològiques i els llocs de treball del sector de la
fabricació de productes. El pla també posa en relleu la necessitat de reforçar la consciència dels consumidors,
educar les persones en estils de vida sostenibles i millorar l'etiquetatge d'informació i productes per augmentar
la demanda de productes sostenibles.
- Les prioritats clau tant de l'MSSD com del Pla d'acció es reflecteixen en l'estratègia a mitjà termini del
PNUMA/PAM 2016-2021, que inclou el consum i la producció sostenibles com un dels seus temes transversals i
que reclama accions per construir la capacitat dels empresaris verds i la societat civil per impulsar solucions
CPS i per promoure xarxes i iniciatives d'empreses, emprenedors i organitzacions de la societat civil en aquest
domini.
- La Declaració ministerial de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la UpM, adoptada el 2014, va manifestar la
intenció de ministres de 43 països d'iniciar reformes polítiques per accelerar el canvi cap als patrons d'SCP i el
seu suport a nous models de negoci sostenibles, així com eines com ara l'ecodisseny, entre altres afirmacions.
El premi està concebut com una eina per donar visibilitat a models de negocis sostenibles reeixits i premiar els
actors de l'ecosistema emprenedor que donen directament suport a la creació i desenvolupament de negocis
sostenibles en el Mediterrani.
Correspon a l'Agència de Residus de Catalunya, entitat adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, assolir els objectius fixats en l'article 2 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. En aquest sentit, entre les seves funcions
s'inclou la de donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generació de residus, recuperarne i reutilitzar-ne.
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Objecte i àmbit
1.1 Es crea el “MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD”, també anomenat WeMed, el qual reconeix els
models de negocis sostenibles reeixits i els actors de l'ecosistema emprenedor que donen directament suport a
la creació i desenvolupament de negocis sostenibles en el Mediterrani (entitats publiques, organitzacions de
suport empresarial, actors financers, entitats educatives i organitzacions o individus de la societat civil).
El premi té com a objectius:
(i) reconèixer els èxits destacats de les empreses d'economia verda, blava i circular amb models de negoci
sostenibles i de les organitzacions que hi donen suport;
(ii) inspirar altres empresaris a integrar innovacions ambientals i socials en els seus models de negoci, i
ampliar així aquests enfocaments a la regió; i
(iii) posar en relleu la necessitat de promoure un ecosistema emprenedor que permeti el creixement de les
empreses d'economia verda, blava i circular i reconèixer actuacions exitoses dels actors d'aquest ecosistema.
El premi proporcionarà a més visibilitat per a les aportacions de les empreses d'economia verda, blava i circular
als objectius de desenvolupament sostenible de la regió mediterrània. En particular es valorarà el model de
negoci de l'empresa, i no una actuació o producte concret.
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1.2 El premi es concedeix en les dues categories següents:
Categoria A: models de negocis sostenibles
Categoria B: actors de l'ecosistema emprenedor que donen directament suport a la creació i desenvolupament
de negocis sostenibles en el Mediterrani
La categoria A inclou dues subcategories:
A.1. Models de negocis sostenibles en etapa inicial (Early Stage)
A.2. Models de negocis sostenibles en etapa de creixement (Growth Stage)
La categoria B inclou cinc subcategories:
B.1. Autoritats públiques.
B.2. Organitzacions de suport a les empreses.
B.3. Entitats educatives.
B.4. Organitzacions o individus de la societat civil.
B.5. Actors financers.
No totes les subcategories seran incloses necessàriament en cada convocatòria.
Una mateixa persona física o jurídica no pot presentar més d'una sol·licitud. Cada candidatura haurà d'indicar
expressament a quina subcategoria s'està presentant, i es limitarà només a una de les descrites.
La candidatura es presentarà a títol individual de cada persona física o jurídica segons la subcategoria del
premi a la qual es postula.
Cada sol·licitud té un únic representant, el qual serà la persona física o jurídica que l'hagi presentat. El
representant és qui rep totes les notificacions relatives al Premi, així com el diploma i la dotació econòmica o el
premi honorífic en el cas de sortir premiada la sol·licitud. El representant, si s'escau, pot esmentar en el
formulari de presentació de la sol·licitud altres persones o entitats que hi hagin participat.

Article 2
Sol·licituds
En funció de la categoria, poden optar al premi els agents següents:
- Per a la categoria A “Models de negocis sostenibles”:
A aquesta categoria podran aplicar persones físiques o jurídiques que hagin integrat valors ambientals i socials
en els seus models de negoci, a més d'haver desenvolupat un model de negoci viable des del punt de vista
econòmic. Per presentar-se al premi l'entitat haurà d'estar legalment constituïda en un dels països beneficiaris,
i tenir un pla de negocis definit amb beneficis mediambientals i socials potencials o reals, segons la
subcategoria. Els candidats poden ser entitats amb ànim de lucre (petites i mitjanes empreses, agrupacions
d'autònoms...) o sense (cooperatives, fundacions, etc.) però amb un màxim de 250 empleats.
Per a cadascuna de les dues subcategories:
A.1. Models de negocis sostenibles en etapa inicial (Early Stage): entitats que han tret el seu producte o servei
al mercat fa menys de 3 anys i que poden mostrar un model de negoci amb beneficis mediambientals i socials
potencials (no necessàriament aplicats).
A.2. Models de negocis sostenibles en etapa de creixement (Growth Stage): entitats que estan plenament
operatives, han iniciat el negoci fa un mínim de 3 anys i un màxim de 10 anys, amb beneficis ambientals i
socials quantificables. Aquesta categoria acceptarà també com a elegibles entitats amb més de 10 anys des del
seu establiment que han decidit canviar el seu model de negoci més tradicional cap a un model de negoci
sostenible que integra valors tant ambientals com socials, a més de ser un model de negoci viable des del punt
de vista econòmic.
- Per a la categoria B “Actors de l'ecosistema emprenedor que donen suport a la creació i/o desenvolupament
de negocis sostenibles”:
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B.1. Autoritats públiques. Aquesta categoria reconeixerà les entitats governamentals nacionals, subnacionals o
municipals que han implementat polítiques, plans o legislació durant els 5 anys anteriors a la publicació de la
convocatòria del premi, parcialment o íntegrament, que han influït positivament en l'entorn propici per a les
empreses d'economia verda, blava i circular i amb resultats mesurables.
B.2. Organitzacions de suport a les empreses. Aquesta categoria s'aplica a entitats públiques o privades que
tenen com a objecte el suport al desenvolupament i incubació d'emprenedors i empreses emergents. Han de
proporcionar serveis de formació o incubació a nous emprenedors per tal de promoure la creació de models de
negoci que integrin principis d'ecodisseny i inclusió social.
B.3. Entitats educatives. Aquesta categoria es refereix a institucions de l'àmbit educatiu (universitats, centres
de formació professional, etc.), legalment constituïdes com a entitats educatives en un dels països beneficiaris,
que proporcionen formació en temes de sostenibilitat, economia verda, economia blava i economia circular, i
fomenten l'emprenedoria sostenible amb els joves i contribueixen a la creació d'un pont entre el món
universitari o educatiu i el de les empreses sostenibles.
B.4. Organitzacions o individus de la societat civil. Aquesta subcategoria està reservada a persones físiques o
jurídiques, no governamentals, com ONGs o autònoms, que contribueixen a donar suport a l'entorn propici per
a les empreses d'economia verda, blava i circular, inclòs el fet d'augmentar la base de coneixement sobre
pràctiques empresarials sostenibles, influir en el comportament dels consumidors i les empreses mitjançant
campanyes de mitjans i altres mitjans de sensibilització, fomentar la participació efectiva de la societat civil en
la governança ambiental, i una sèrie d'altres accions de suport.
B.5. Actors financers. Aquesta subcategoria es refereix a persones físiques o jurídiques, com ara institucions
bancàries, inversors o altres agents, amb ànim de lucre o sense, que proporcionen suport financer a les
empreses d'economia verda, blava i circular.

Article 3
Convocatòria
3.1 El premi se celebrarà periòdicament, segon la disponibilitat pressupostària, mitjançant una resolució del
director de l'Agència de Residus de Catalunya.
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 Resolució) 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 tramitaran exclusivament en suport electrònic per mitjà d'un formulari de participació
normalitzat per a les diferents categories. Aquest formulari està disponible a la pàgina web de l'Agència de
Residus de Catalunya <http://residus.gencat.cat> en anglès, francès i català.
Les sol·licituds efectuades en línia es consideren presentades davant de l'Agència de Residus de Catalunya
únicament quan es registrin en la plataforma de Tràmits GENCAT <http://tramits.gencat.cat>, en els termes
indicats en la convocatòria.
3.4 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i porta implícita
l'autorització a l'òrgan gestor del Premi per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.

Article 4
Dotació
4.1 El MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD es dota per a cadascuna de les subcategories amb el
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lliurament d'un diploma acreditatiu. A més, per a la categoria A, cada convocatòria establirà un premi
monetari, i per a la categoria B un premi honorífic.
4.2 Els premis es definiran en cada convocatòria.
4.3 Es poden concedir mencions honorífiques als projectes i iniciatives que, tot i no haver assolit el Premi,
mereixin una consideració especial.

Article 5
Jurat
5.1 Les sol·licituds del MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD 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.
L'SCP/RAC designarà un jurat independent equilibrat per gènere per tal que serveixi de manera voluntària per
avaluar un conjunt de sol·licituds de premis preseleccionats.
El jurat estarà format per:
(i) dues persones professionals amb experiència en ecodisseny, ecoinnovació i altres solucions d'economia
verda, blava i circular per a empreses;
(ii) una persona professional amb experiència en els marcs de polítiques per a empreses d'economia verda i
circular;
(iii) una persona representant de la Comissió Mediterrània de Desenvolupament Sostenible (MCSD);
(iv) una persona representant d'una organització de suport empresarial, associació empresarial o similar d'un
dels països beneficiaris;
(v) una persona representant del Departament d'Economia Circular de l'ARC; i
(vi) una persona representant de l'SCP/RAC.
5.3 El jurat avaluarà les 10 candidatures amb la puntuació més alta de cada categoria/subcategoria. Atès que
la composició del jurat és un nombre senar (7 membres), no es preveu la possibilitat d'empat per a la selecció
dels guanyadors. Els membres del jurat hauran de signar un contracte de confidencialitat per garantir la
protecció de dades dels candidats.
L'SCP/RAC, en funcions de secretaria tècnica del premi, realitzarà una primera avaluació de les candidatures
per eliminar aquelles que no estiguin completes per a una avaluació detallada. A continuació, l'SCP/RAC
avaluarà les candidatures completes i presentarà la llista de 10 candidatures amb la millor puntuació per a
cada categoria/subcategories al jurat.
Un cop finalitzada l'avaluació del jurat, una visita dels candidats de cada categoria/subcategories millor
puntuats pel jurat serà organitzada per l'SCP/RAC per validar les dades presentades en el formulari de
sol·licitud. Si el resultat de cada visita és positiu, es confirmaran els guanyadors i es prepararà la resolució
d'atorgament. En cas contrari, s'organitzarà una visita del 2n candidat en la llista i així successivament.
Per a l'atorgament del premi, l'SCP/RAC com a secretaria del premi prepararà un informe tècnic per iniciar la
preparació de la resolució de lliurament de premi per part del director de l'Agència de Residus de Catalunya.

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'SCP/RAC.
6.3 Les funcions de la Secretaria Tècnica són:
a) Garantir la bona difusió de la convocatòria del Premi i del seu atorgament.
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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.

Article 7
Atorgament
7.1 El director de l'Agència de Residus de Catalunya dictarà la resolució d'atorgament del Premi en les
categories convocades. La resolució es comunicarà a les persones interessades d'acord amb la normativa
vigent, mitjançant la publicació a e-tauler.
7.2 El premi honorífic s'atorgarà en una cerimònia de lliurament. El premi monetari per a la categoria A es
pagarà per transferència bancària únicament al compte bancari indicat pel representant de la candidatura.
Els premiats hauran de facilitar tota la informació que li requereixin la Intervenció General de la Generalitat, la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa aplicable.

Barcelona, 31 de maig de 2021

Josep Maria Tost i Borràs
Director de l'Agència de Residus de Catalunya

(21.153.058)
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