Regidoria de Medi Ambient

Proposta de Bases
AJUNTAMENT DE REUS
DEPARTAMENT Regidoria de Medi Ambient i RRHH de l’Ajuntament de Reus
Convocatòria pública i bases reguladores de la II Edició dels Premis pel Medi
Ambient Ciutat de Reus per a l’any 2022
Base 1. Objecte
La convocatòria del Premi pel Medi Ambient Ciutat de Reus té per objecte
reconèixer públicament les millors pràctiques mediambientals que les empreses
adherides a la iniciativa, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides (en endavant, ODS), han posat en marxa per reduir
l’impacte ambiental negatiu de la seva activitat i contribuir així a què el sistema
productiu local transiti cap a un model de producció circular i baix en carboni.
Medi Ambient Ciutat de Reus és una plataforma d'empreses i organitzacions de
l'àmbit empresarial que aposten per una transformació dels seus models de
negoci i producció en el marc d'una transició a una economia verda i circular,
clau per emprendre el repte de lluita contra el canvi climàtic. Són empreses que
incorporen pautes de gestió verda amb el propòsit d'impulsar un
desenvolupament econòmic sostenible de la ciutat i el seu entorn.
El seu objectiu és la creació i l'enfortiment d'un teixit empresarial professional i
compromès amb la gestió ambiental que posicioni Reus com a ciutat referent en
economia verda i circular reforçant la seva marca de ciutat verda i es concep com
una oportunitat perquè les empreses, independentment del seu sector
d'activitat o la seva mida, avancin en els seus compromisos ambientals i
enfoquin la seva activitat cap a una forma de produir, de distribuir i de consumir
més eﬁcient.
Els objectius de la convocatòria de la II edició Premis pel Medi Ambient Ciutat de
Reus, que s'emmarca fonamental en el compliment de:
ODS 8- Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots.
ODS 12- Consum i producció responsables.
ODS 13 - Acció pel clima.
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Els objectius valorables són:
1. Premiar, reconèixer i difondre públicament els esforços que, per combatre
el canvi climàtic i els seus efectes, realitzen les empreses adherides a la
Plataforma Pacte Verd.
2. Donar a conèixer i mostrar exemples d'actuacions d'utilitat pràctica en
l'àmbit empresarial que puguin funcionar com a guies i models a seguir, i
que siguin transferibles a altres empreses.
3. Aconseguir la implicació, la motivació, i la consciència ambiental, tant de
les gerències com de tota la plantilla de les empreses.
4. Fomentar el respecte a l'entorn i incentivar accions a favor del foment del
desenvolupament sostenible, en relació a tot tipus d'activitat empresarial.
5. Descobrir noves formes de fer negoci, de fer empresa, on els impactes
ambientals positius contribueixen a millorar la qualitat de vida de totes les
persones i el planeta.

Base 2. Candidatures
Les empreses candidates a la II Edició dels Premis pel Medi Ambient Ciutat de
Reus per a l’any 2022 han de ser empreses adherides a la iniciativa, que com a
manifestació del seu compromís amb el compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), hagin implantat en el període 2021-2022
alguna bona pràctica que comporti reduir de forma activa l'impacte ambiental
negatiu dels seus processos, productes i / o serveis.
Es podran presentar un màxim de dues bones pràctiques per empresa.
Totes les Bones Pràctiques presentades, independentment de si són o no
premiades, seran difoses com a exemple de contribució de la Plataforma Pacte
Verd i Medi Ambiental Ciutat de Reus al compromís de Reus amb el
desenvolupament sostenible.
No es poden presentar pràctiques que hagin estat premiades en edicions
anteriors.
Base 3. Requisits de les empreses per participar en la convocatòria
Estar situada en el terme municipal de Reus.
Estar adherida a la Plataforma Pacte Verd.
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Complir amb els requisits de la normativa vigent i trobar-se a al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin.
En cap cas podran participar empreses incurses en alguna de les
prohibicions recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

Base 4. Categories i quantia dels premis
S'estableixen 3 categories de premis en funció de la mida de l'empresa
participant, dotada cadascuna d'elles amb una quantitat de 2.000 euros.
Categoria Microempresa: 1-9 persones en plantilla.
Categoria Petita empresa: 10- 49 persones en plantilla.
Categoria Mitjana i Gran Empresa: ≥ 50 persones.
El lliurament del premi està subjecta a la normativa ﬁscal vigent.
A més, es poden concedir mencions d'honor sense contingut econòmic en
reconeixement a la feina desenvolupada.

Base 5. Àmbits de valoració
Les bones pràctiques presentades a aquest premi hauran de contribuir a
l'acompliment de l’ ODS 8- Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots; l'ODS 12 Consum i producció responsables i / o de l'ODS 13 - Acció pel clima, i versaran
sobre aspectes concrets que l'empresa ha implantat en la seva organització en
algun dels següents àmbits de millora:
Millores energètiques: reducció del consum energètic, energies
renovables, sistema de gestió energètica, etc.
Millores en aigua: control i estalvi en el consum d'aigua, control i reducció
de l'abocament d'aigües residuals, etc.
Millores en residus: minimització, reutilització, valorització material,
eliminació mitjançant substitució de matèries primeres, etc., i tot això amb
un enfocament d'economia circular.
Millores en sòls: remediació, implementació de mesures per evitar la
contaminació, etc.
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Millores en aire: càlcul, reducció i compensació de la petjada de carboni,
implementació de mesures per evitar emissions, etc.
Millores en consum de matèries primeres i auxiliars: quantiﬁcació i
reducció del consum de matèries primeres i / o auxiliars, compra verda,
etc.
Millores en altres aspectes: Gestió ambiental avançada amb enfocament a
anàlisi de cicle de vida, Ecodisseny, manufacturats, Ecoetiquetat, Mobilitat
sostenible, Informació, formació i sensibilització ambiental, etc.
Qualsevol altre aspecte no recollit en els apartats anteriors, i que
respongui als objectius d'aquesta convocatòria.

Base 6. Criteris de valoració
Es valoraran les bones pràctiques que les empreses hagin implantat durant el
període 2021-2022 orientades a millorar el control dels seus aspectes
ambientals, a través del consum responsable i eﬁcient de recursos (materials,
aigua, energia), la reducció d'emissions i abocaments, etc.
De manera especial es tindrà en compte que les actuacions realitzades no siguin
aïllades, sinó que formen part d'una estratègia de l'empresa a mig termini
(horitzó 2030) i constitueixin exemples de bones pràctiques emmarcades en la
necessària transició ecològica del sector empresarial.
Així mateix es valorarà la seva contribució a millorar la qualitat de vida de totes
les persones i el planeta.
Per a la valoració de les Bones Pràctiques es tindran en compte una o diverses
de les següents qüestions:
Aplicabilitat i replicabilitat de la Bona Pràctica.
Originalitat i eﬁcàcia de la Bona Pràctica.
Caràcter innovador.
Impacte ambiental positiu.
Impacte social de la feina, activitat i / o projecte presentat.
Contribució a la millora del planeta i de la qualitat de vida de totes les
persones. - Bona pràctica emmarcada en una planiﬁcació a mig termini.
En el procés de valoració, el jurat, si així ho estima, podrà sol·licitar l'enviament
de documentació justiﬁcativa i fer les comprovacions oportunes. Les empreses
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candidates hauran de donar informació veriﬁcable sobre la bona pràctica i el seu
impacte (documents oﬁcials, material gràﬁc, digital, etc.) que versarà sobre
aspectes concrets que s'hagin implantat en l'organització.

Base 7. Documentació a presentar
Les sol·licituds per a optar a aquests premis hauran de presentar-se d’acord amb
el model oﬁcial recollit (Annex). La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la
següent documentació:
Còpia del CIF de l'empresa, còpia del DNI de la persona que presenta la
sol·licitud i, en el cas que aquesta no fos la titular, acreditació de la
representació amb la qual s'actua.
Memòria en què es detallin els aspectes més rellevants de la bona pràctica
desplegada i mesures adoptades, així com els resultats i beneﬁcis
mediambientals i empresarials derivats de la mateixa (es recomana una
extensió màxima d'entre quatre-cinc pàgines).
El següent material gràﬁc i digital sobre la bona pràctica presentada i
sobre l'empresa:
1. Dades rellevants i informació complementària, així com imatges
visuals clariﬁcadores de la bona pràctica. Preferiblement fotograﬁes
en format jpg o tiﬀ. (Mínim de 2-3 imatges).
2. Imatges de presentació de l'empresa i de la seva activitat,
preferiblement fotograﬁes en format jpg o tiﬀ (mínim de 2-3
imatges).
3. Logotip de l'empresa, en format jpg, tiﬀ. Aquest material gràﬁc
només serà utilitzat com a suport visual de presentació de les bones
pràctiques i empreses guanyadores en l'acte de lliurament dels
Premis, que tindrà lloc en el marc de la Trobada d'Empreses Pacte
Medi Ambient de Reus .
Així mateix, el jurat podrà sol·licitar informació addicional amb l'objecte de tenir
el coneixement més complet possible sobre la/les candidatura/es presentada/es.
La informació lliurada per les empreses participants serà utilitzada per
determinar els resultats ﬁnals del premi i es mantindrà com a informació
conﬁdencial, llevat d'aquells aspectes en els quals el jurat consideri d'interès
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publicitar, quan afecti les empreses guanyadores del premi i sempre en relació a
aquest.

Base 8. Entrada en vigor i presentació de sol·licituds
Les presents bases entraran en vigor, prèvia inclusió d'anunci extractat en la
Base Nacional de subvencions, a l'endemà de la publicació de la seva
convocatòria en el DOGC.
El termini de presentació de candidatures serà de l'1 de setembre al 6 d'octubre
de 2022, ambdós inclosos.
Les sol·licituds seguiran el model que ﬁgura en annexos corresponents de la
present convocatòria, i es presentaran, juntament amb la documentació
preceptiva, a les oﬁcines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Reus.
Les bases i la sol·licitud es troben a
www.reus.cat/premimediambientciutatdereus

la

pàgina

web

municipal

Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada.

Base 9. Jurat
La decisió de la I convocatòria dels Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus a les
bones pràctiques mediambientals correspondrà a un jurat, el qual estarà
formada per les següents persones:
President de la Cambra de Comerç, Industria, serveis i Navegació de Reus
Regidor de Medi Ambient i Recursos Humans de l’Ajuntament de Reus
President/a de Jove Cambra de Reus
President del Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)
Tots els membres del jurat estan obligats a guardar la màxima conﬁdencialitat
de les candidatures presentades així com de les deliberacions i votacions.

Així mateix, a ﬁ de facilitar la tasca del jurat que ha de decidir el II Premi pel Medi
Ambient Ciutat de Reus a les Bones Pràctiques Mediambientals, es constituirà
una Comissió Tècnica, designada per la Regidoria de Medi Ambient i RRHH de
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Reus, que efectuarà una valoració prèvia de les candidatures i documentació
aportada.

Base 10. Decisió dels premis
El jurat, en base als continguts dels projectes i amb l'objecte de conèixer el grau
d'implantació de les actuacions presentades, podrà realitzar visites d'avaluació a
les empreses participants.
La decisió dels premis, que serà inapel·lable, s'adoptarà pel jurat.
Aquesta decisió tindrà caràcter conﬁdencial i no es comunicarà a les empreses
premiades ni a la resta de les candidates, ﬁns al moment de fer públic el
veredicte dels guardons a l’esdeveniment que s’organitzi entre l’Ajuntament de
Reus i la Cambra de Comerç de Reus, que tindrà lloc entre els mesos de
novembre i desembre.
El jurat podrà declarar desert algun dels premis o tots, quan al seu judici no
s'haguessin presentat bones pràctiques que reuneixin els requisits de qualitat
exigibles.

Base 11. Acceptació de bases
El fet de participar en aquesta convocatòria de la II edició dels Premis pel Medi
Ambient Ciutat de Reus a les bones pràctiques mediambientals suposa
l'acceptació d'aquestes bases.
Signat digitalment
Ramon
per Ramon
CASTELLVÍ
CASTELLVÍ
ANDREU - DNI ANDREU - DNI
39870935K (TCAT)
39870935K
Data: 2022.07.04
(TCAT)
09:17:36 +02'00'
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