
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ACC/1820/2021, de 8 de juny, per la qual es convoca el "Mediterranean Sustainability Award”
per a l'any 2021 (ref. BDNS 568909).

L'objectiu d'aquesta Resolució és l'aprovació de la convocatòria del “MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY
AWARD”, també anomenat “premi WeMed”, per a l'any 2021, tal com preveu la Resolució ACC/1732/2021, de
31 de maig, per la qual es regula el "Mediterranean Sustainabiliy Award”.

Vista la “Memòria justificativa relativa a la creació del “MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD” del projecte
SWITCHMED liderat per l'ARC-SCP/RAC”, emesa en data 30 d'abril de 2021 pel Regional Activity Centre for
Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC).

Atès el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions,

Resolc:

—1 Objecte, àmbit i descripció de les categories

Es convoca el MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD 2021 en les categories següents:

a)Categoria A: models de negocis sostenibles

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)

b)Categoria B: actors de l'ecosistema emprenedor que donen directament suport a la creació i
desenvolupament de negocis sostenibles en el Mediterrani.

Es convoca la subcategoria B.1. Autoritats públiques.

A efectes d'aquesta convocatòria, la definició de negoci sostenible és la següent: atenent la interdependència
entre el medi ambient, la societat i l'economia, un negoci sostenible proveeix productes i serveis viables i
innovadors que creen valor, tant ambientals (en resposta als reptes ambientals i reduint els impactes
ambientals) com socials (en resposta a les necessitats socials) per mitjà del desplegament de fórmules
d'ecoinnovació, valoració del cicle de vida del producte o servei i l'ecodisseny.

—2 Requisits de participació

2.1 En funció de la categoria, poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques que compleixin els
requisits 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 com a empresa en un dels
vuit països beneficiaris del programa SwitchMed (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, el Marroc, Palestina i
Tunísia), i tenir un pla de negocis definit amb beneficis mediambientals i socials potencials (no necessàriament
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aplicats), si l'entitat té menys de 3 anys, i aplicat real si té més de 3 anys. 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.

Aquesta categoria es divideix en dues subcategories. 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.

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.

Poden optar al premi aquells negocis sostenibles que estiguin actius i que:

   - Siguin duts a terme per una entitat legalment constituïda en un dels països beneficiaris.

   - Siguin una persona jurídica societària o cooperativa, o una persona física treballadora autònoma, amb un
màxim de 250 empleats/ades o membres. També s'acceptarà la participació conjunta de treballadors/ores
autònoms.

   - Treguin al mercat, a canvi d'una contraprestació econòmica, un producte fabricat o un servei.

   - Tinguin un model de negoci rendible, que aborda els reptes ecològics i les necessitats socials.

   - Per a la categoria A.1: estiguin operatius i hagin iniciat el negoci fa un màxim de 3 anys.

   - Per a la categoria A.2: estiguin plenament operatius i hagin iniciat el negoci fa un mínim de 3 anys i un
màxim de 10 (data d'inici posterior a l'1 de gener de 2018 i anterior a l'1 de gener de 2011). En el cas de
canvi de model de negoci cap a un de sostenible, també s'acceptaran els de més de 10 anys d'existència.

Els requisits de participació són de compliment indispensable. Qualsevol candidatura que no s'hi ajusti serà
exclosa.

- Per a la categoria B “Actors de l'ecosistema emprenedor que donen suport a la creació i/o desenvolupament
de negocis sostenibles”. En aquesta convocatòria, únicament es convoca una subcategoria:

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 i circular i amb resultats mesurables.

Els requisits per presentar-se a la categoria B1 del premi són:

   - ser un ens de l'administració pública estatal, subestatal o municipal d'un dels països beneficiaris amb
competències per dissenyar i/o implementar polítiques, plans o normes.

   - que hagi iniciat la implementació de la política, el pla o la norma presentada al premi no més tard de cinc
anys enrere (data d'inici posterior a l'1 de gener de 2016).

2.2 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.

2.3 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.

2.4 No poden optar al Premi les candidatures que estiguin en alguna de les situacions següents:

- Que es presentin simultàniament a més d'una de les subcategories convocades, sota el mateix enfocament o
un altre de diferent.

- Que la sol·licitud hagi comptat amb la participació activa d'un membre del jurat.
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2.5 La participació en aquest Premi pressuposa la total acceptació de les bases i de la convocatòria.

2.6 El representant de la sol·licitud n'és totalment responsable. La candidatura presentada 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 serà del participant.

2.7 Els participants podran donar el seu consentiment a aparèixer en fotografies, vídeos i activitats
promocionals similars relacionades amb aquest concurs.

2.8 En el cas que l'objecte de la candidatura inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els
participants han de complir amb la normativa corresponent, i adoptar i implementar les mesures de seguretat
que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE
4.5.2016).

—3 Procediment de presentació de sol·licituds

3.1 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 <www.arc.cat/wemedaward> 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 a la plataforma de Tràmits GENCAT <http://tramits.gencat.cat>. Si la sol·licitud
telemàtica no s'ha pogut signar electrònicament, l'entitat ha d'acreditar documentalment que ha enviat per
correu postal la documentació signada, i que aquesta tramesa s'ha fet en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des de la presentació virtual de la sol·licitud. La Secretaria Tècnica del premi pot substituir aquest
enviament per la realització d'una videotrucada identificativa de la persona representant de l'entitat sol·licitant.

3.2 El formulari de participació generarà un annex tècnic que inclourà una declaració responsable que haurà de
signar el representant legal de l'entitat sol·licitant conforme:

   - es compleixen els requisits exigits per participar en el premi.

   - qui signa la sol·licitud té poder per actuar en nom de l'entitat que es presenta i per rebre la dotació
econòmica o el premi honorífic en el cas de sortir premiada la sol·licitud.

   - tota la informació facilitada és certa.

   - s'accepta una visita a la seu de l'entitat en qüestió (i, si escau, la dels agents afectats per les iniciatives de
la categoria B) en el cas que el/la candidat/a obtingui la màxima puntuació dins de la seva categoria. La
finalitat de la visita serà validar les dades facilitades en el formulari de sol·licitud. Serà necessari validar la
designació final del guanyador de cada categoria pel jurat.

Els/les participants també poden incloure documentació addicional que ajudarà a validar la informació facilitada
al formulari de sol·licitud (articles, carpeta amb fotos, enllaços per veure vídeos). Es limitarà a 5 el nombre
d'annexos al formulari amb informació addicional (una carpeta amb fotos es considera com 1 annex). En cas
que l'annex sigui un informe, no tindrà mes de 30 pàgines. Aquesta documentació es considerarà en la segona
fase de l'avaluació, una vegada seleccionades les candidatures que seran avaluades directament pel jurat.

Aquest annex tècnic s'adjuntarà al formulari disponible a la plataforma de Tràmits GENCAT
<http://tramits.gencat.cat> conjuntament amb la següent documentació obligatòria:

      - Document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant

      - Document d'identitat del representant

      - Documentació acreditativa dels poders amb què actua el representant de l'entitat sol·licitant (en cas de
superar la mida establerta, cal adjuntar únicament les pàgines on quedi acreditada aquesta representació)

      - Certificat de titularitat bancària

El candidat entén i reconeix que qualsevol falsedat en les dades o la informació proporcionada i/o la negativa a
la verificació exclouran la seva candidatura del procés.

En tots els casos, la Secretaria Tècnica dels premis es reserva la facultat de requerir, en qualsevol moment, els
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originals de la documentació aportada en arxius en format electrònic a fi d'autentificar-ne el contingut.

No s'admet cap canvi després de la data límit de presentació de candidatures.

Si cal informació addicional, l'SCP/RAC la requerirà al candidat a través de l'adreça electrònica que s'hagi
especificat a la sol·licitud.

—4 Termini

El termini en què s'hauran de presentar les candidatures és d'un mes des del dia següent a la publicació de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds presentades fora del termini establert no seran admeses.

—5 Composició i actuació del jurat

5.1 El jurat estarà format per:

(i) dues persones professionals amb experiència en ecodisseny, solucions d'economia circular i empreses
socials;

(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.

—6 Criteris de valoració

Els criteris de valoració que es tenen en compte són els següents:

6.1 Per a les categories A1 i A2:

Els criteris de valoració es divideixen en 2 grups: criteris bàsics, que tindran un pes més gran en la valoració
final i que són de compliment indispensable, i criteris addicionals, d'altra banda, que si bé són importants i han
de ser valorats per copsar la naturalesa del negoci sostenible tindran un pes relatiu inferior i el no compliment
d'algun d'aquests no impedeix guanyar el premi.

La distribució percentual de la valoració dels criteris es detalla en la taula amb la llista de criteris de valoració.

Categoria del
criteri

Núm. del criteri i descripció Puntuació
màxima

de la
valoració

Bàsics
(indispensables)

Criteri a.1. El model de negoci és rendible, d'acord amb els seus resultats econòmics i la
seva pròpia viabilitat.

25

Criteri a.2. El mode de negoci aborda reptes ecològics i redueix els impactes ambientals.
És un bon exemple d'ús eficient dels recursos, eficiència energètica i productivitat.
L'ecoinnovació, la valoració del cicle de vida del producte o del servei i l'ecodisseny,
entre d'altres, contribueixen a la prevenció de la contaminació, l'estalvi de recursos i a un
estil de vida sostenible dels consumidors.

40

Criteri a.3. El model de negoci sostenible aborda les necessitats socials, empodera les
comunitats i treballa en xarxa.

15
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Addicionals
(convenients)

Criteri a.4. El model de negoci disposa d'un sistema de treball equitatiu i inclusiu en
matèria de gènere i governança, ofereix unes condicions laborals dignes o aplica un
model de negoci cooperatiu o serveis autònoms justos. El model de negoci encara les
dificultats contextuals socioeconòmiques mitjançant estratègies reeixides.

10

Criteri a.5. El model de negoci és potencialment multiplicable i escalable. 10

La valoració de la candidatura es farà per mitjà de la revisió de les respostes dels/de les candidats/ates a dos
tipus de preguntes:

   - Preguntes-guia obertes (guiding questions) que l'ajudaran a explicar, en el formulari de presentació de
candidatures, de quina manera el seu model de negoci s'ajusta al criteri proposat.

   - Llista de verificació (check-list) d'elements determinants quantificable per mitjà d'una puntuació.

Criteris Forma de
valoració

Descripció

a.1 Preguntes-
guia

Les preguntes sol·licitaran informació sobre la naturalesa i el valor del model de negoci sostenible
(producte o servei). Així mateix, serà necessari que el candidat aporti dades econòmiques que
n'acreditin la rendibilitat.

a.2 Llista de
verificació

La llista de qüestions s'inspirarà en els indicadors utilitzats per avaluar el potencial d'un Switcher
per revertir els impactes ambientals i socials de l'activitat econòmica, d'acord amb el sector al
qual pertanyin.

En principi, de manera no exclusiva, els sectors de producció amb fórmules de negoci sostenible
en els quals s'espera rebre candidatures al premi són: alimentació i agricultura, energies
renovables i eficiència energètica, gestió de residus, construcció, productes i cosmètics de neteja,
roba i tèxtil, equips elèctrics i electrònics, mobiliari, mobilitat, turisme o comunicació per a la
sostenibilitat, entre d'altres.

L'avaluació se centrarà en els esforços realitzats en lloc d'indicadors específics, a fi de garantir
una competició justa entre serveis i productes de diferents sectors i incidència desigual sobre el
medi ambient.

Per valorar la incidència ambiental se sol·licitarà informació sobre les mesures adoptades en
relació amb les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, el consum d'aigua, l'abocament i la
gestió de les aigües residuals, la producció de residus, l'ús eficient i circular dels recursos, etc.

Es faran també preguntes per determinar el grau d'innovació ambiental que ofereix el producte o
servei.

a.3 Preguntes-
guia

Les preguntes ajudaran el/la candidat/a a explicar de quina manera contribueix en els reptes
socials com la inclusió de persones amb risc d'exclusió social, una millor educació, la preservació
de la cultura. Serà necessari conèixer si part dels seus beneficis són reinvertits en la societat o,
en general, de quina manera millora la qualitat de vida de la seva comunitat.

També se'ls interrogarà sobre la seva participació en xarxes de comunicació i col·laboració
empresarial, entre d'altres.

a.4 Preguntes-
guia

Les preguntes s'interessaran sobre els models de contractació de personal i la seva remuneració,
per tal de valorar si inclouen els principis d'equitat, d'igualtat de gènere, d'inclusió i de
participació i horitzontalitat en la presa de decisions.

Pel que fa a la igualtat de gènere es valoraran aspectes com la igualtat de salaris, la paritat en
els òrgans de direcció i/o de govern, la flexibilitat i arranjaments laborals per afavorir la
corresponsabilitat entre els/les treballadors/ores.
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També es valoraran positivament els negocis que apliquin polítiques de no-discriminació, plans
d'igualtat de gènere, plans de prevenció de violència en l'entorn laboral i basada en gènere,
polítiques d'inclusió de persones amb discapacitat i/o risc d'exclusió social.

a.5 Pregunta-
guia

Serà plantejada una sola qüestió oberta sobre el potencial per exportar la idea de negoci a altres
entorns mediterranis amb un nivell igual de benefici per al medi ambient i la societat.

Pel que fa a les preguntes-guia obertes, el jurat haurà d'assignar una qualificació, en funció de com
aconsegueix el negoci candidat ajustar-se a l'objectiu del criteri valorat, per mitjà de l'assignació d'un nivell:
elevat - mitjà - baix - nul (High-Medium-Low-Unsuitable).

La check-list anirà acompanyada d'un còmput numèric que permeti quantificar i comparar entre els candidats
el grau de l'assoliment del criteri.

6.2 Per a la categoria B1:

Per a aquesta categoria, tots tres criteris es consideren essencials per determinar l'adequació del pla, la política
o la norma desplegats per l'autoritat pública i, per tant, han de ser valorats tots tres positivament amb un
mínim de nivell baix (Low).

La distribució percentual de la valoració dels criteris es detalla en la taula amb la llista de criteris de valoració.

Categoria del
criteri

Núm. del criteri i descripció Puntuació
màxima

de la
valoració

Bàsics
(indispensables)

Criteri b.1. La política, el pla o la norma han influït en la creació, el creixement o la
multiplicació de negocis sostenibles que aborden els reptes ecològics i les necessitats
socials i redueixen els impactes ambientals. La institució pública ha realitzat una
valoració adequada de l'èxit de la implementació de l'actuació.

60

Criteri b.2. La política, el pla o la norma han estat adequadament articulats per
mecanismes de finançament o incentius fiscals ecològics.

25

Criteri b.3. La política, el pla o la norma s'han definit per mitjà d'un procediment
participatiu públic.

15

La valoració es farà a partir de preguntes-guia obertes. El jurat haurà d'assignar una qualificació (en funció de
com aconsegueix la institució pública amb l'acció que presenta al premi assolir l'objectiu del criteri valorat), per
mitjà de l'assignació d'un nivell: elevat - mitjà - baix - nul (High-Medium-Low-Unsuitable).

La valoració de la candidatura es farà per mitjà de la revisió de les respostes del candidat a preguntes-guia
(guiding questions) que l'ajudaran a explicar, en el formulari de presentació de candidatures, de quina manera
la seva iniciativa s'ajusta als criteris proposats.

Criteris Forma de
valoració

Descripció

b.1 Preguntes-
guia

Disposar d'una descripció de la política, el pla, o la norma desplegats, el seu objectiu general i
com ha contribuït a millorar i donar suport als negocis sostenibles. Serà necessari que es detalli
el mètode d'avaluació de l'actuació implementada que prova l'èxit de la iniciativa i la consecució
dels resultats perseguits i aportar les dades corresponents obtingudes per mitjà de la referida
avaluació.

A banda de l'avaluació feta i els resultats provats particulars de cada cas i aportats per les
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autoritats candidates, aquest criteri valorarà elements com la contractació pública verda, el
nombre i la naturalesa de negocis ajudats i la qualitat del suport, en termes de reducció dels
impactes ambientals i la contribució a donar solucions a les necessitats socials amb un
enfocament d'equitat i de gènere.

b.2 Preguntes-
guia

Disposar d'una descripció de com s'ha finançat la política, el pla o la norma implementada i la
justificació de la idoneïtat dels fons assignats per assolir els objectius. En cas d'incentius fiscals,
s'han de detallar.

b.3 Preguntes-
guia

Disposar d'una descripció del procediment de participació pública seguit per permetre a les
empreses, les organitzacions i la ciutadania contribuir a la definició de la política, el pla o la
norma. Entre altres aspectes, es valorarà si la participació ha estat realitzada amb temps
suficient per incidir en el procés de decisió i si ha integrat correctament la contribució de les
dones, la joventut i les persones ancianes.

—7 Procediment de valoració de les sol·licituds

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 del
guanyadors. Els membres del jurat hauran de signar un contracte de confidencialitat per garantir la protecció
de dades dels candidats i candidates.

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 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.

—8 Atorgament

8.1 El director de l'Agència de Residus de Catalunya dicta la resolució d'atorgament del Premi, la qual es
comunica a les persones interessades d'acord amb la normativa vigent, mitjançant la publicació a e-tauler.

Aquesta Resolució posarà fi a la via administrativa d'acord amb l'article 67.1 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Contra aquesta Resolució es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en
un termini de dos mesos, comptats des de la recepció de la seva notificació, o, potestativament, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat des de la recepció de la seva
notificació d'acord amb els articles 75 i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

La resolució, degudament motivada, s'haurà de dictar i notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la data
de publicació de la convocatòria. Sense perjudici de l'obligació d'emetre una resolució, si transcorre el termini
esmentat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa s'entén com a no premiada la candidatura.

8.2 El Premi “MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD” 2021 s'atorgarà en una cerimònia de lliurament.

—9 Dotació

9.1. El Premi “MEDITERRANEAN SUSTAINABILITY AWARD” 2021 té una dotació total de 25.000 euros, i
s'assigna a la partida pressupostària 483.0001. La dotació prevista en aquesta convocatòria està condicionada
a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de l'atorgament del Premi.
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Aquest import es distribueix entre les diferents categories de la manera següent:

   - Per a la categoria A1 (Early Stage) es concedirà un premi monetari amb un import de 10.000 €.

   - Per a la categoria A2 (Growth Stage) es concedirà un premi monetari amb un import de 15.000 €.

   - Per a la categoria B1 (autoritats públiques) es concedirà un premi honorífic.

Abans que es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment la dotació del premi, com a
conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g.bis del text refós de la Llei reguladora de les finances
públiques de Catalunya.

9.2 El premi es lliura al representant de la sol·licitud únicament. En cas de participació conjunta, és
responsabilitat de les persones que formen la candidatura arribar a un acord de repartiment del premi i de les
seves implicacions fiscals.

9.3 Es poden concedir mencions honorífiques als projectes i iniciatives que, tot i no haver assolit el Premi,
mereixin una consideració especial.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant de la
consellera d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà
de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Barcelona, 8 de juny de 2021

Josep Maria Tost i Borràs

Director de l'Agència de Residus de Catalunya

(21.161.029)
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