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Bases del concurs de projectes per optar als premis d’economia circular a 

Mallorca 

1. Objecte del concurs

El Consell de Mallorca, en col·laboració amb TIRME, organitza el concurs d’idees o projectes 

innovadors dins el marc de l’economia circular amb aplicabilitat a Mallorca. Aquest concurs té 

els objectius següents: fomentar l’emprenedoria entre els diferents sectors i estimular la 

creativitat, identificar projectes executats o per executar, visibilitzar oportunitats de negoci 

innovadores i donar a conèixer idees, de manera que puguin contribuir a la consecució dels 

objectius del Paquet d’Economia Circular promogut per la Unió Europea.  

La finalitat de convocar aquest concurs d’idees és sobretot: 

− Contribuir a resoldre problemàtiques ambientals d’interès, relacionades amb els 

residus i els materials, i aportar solucions innovadores que permetin accelerar el 

compliment dels objectius del Paquet d’Economia Circular a Mallorca. 

− Crear oportunitats empresarials o laborals, com a filó d’ocupació nou, des de la 

perspectiva de l’economia circular, sobretot en l’enfocament de servei versus 

producte. 

− Crear o millorar oportunitats empresarials o laborals, com a filó d’ocupació nou, de 

fabricació de productes sobre la base de materials secundaris o de reparació, de 

reutilització i de remanufactura de peces, de components, de productes o d’equips. 

Així mateix, reduir el cost unitari de producció amb l’establiment de solucions noves 

de reciclatge de valor per a materials secundaris (upcycling). 

L’objectiu és premiar les millors idees que presentin les persones que participen en aquesta 

convocatòria. Es tracta d’exposar, en unes poques línies, els serveis o productes que les 

persones participants entenen com una necessitat que està per cobrir en el mercat o que la 

societat demana i que puguin suposar una contribució mesurable als objectius de l’economia 

circular. 

La participació en aquest concurs no implica necessàriament que l’autor o autora posi en 

marxa la idea. 

Les idees presentades al concurs poden pertànyer a qualsevol sector d’activitat i s’eliminaran 

totes les idees que resultin irrespectuoses, ofensives i/o intolerants. 

2. Requisits de les persones participants

Poden participar en el concurs les associacions sense ànim de lucre, les persones físiques i les 

persones jurídiques majors d’edat, tant de l’Administració pública com de la privada. Es pot 

participar en grup, amb un màxim de tres participants per candidatura. 
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3. Presentació de les propostes

Les persones o entitats participants poden enviar les propostes a partir del 16 de gener. 

El termini per remetre les propostes acaba el 28 de febrer de 2019. 

Les persones participants han d’enviar la documentació al registre del Consell de Mallorca 

situat al carrer del General Riera, 111, de Palma, o qualsevol dels registres que té habilitat el 

Consell de Mallorca. 

Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria durant el procés d’avaluació, les dades de 

contacte i la proposta s’han de presentar en sobres separats, seguint les instruccions. Una 

vegada resolt el veredicte, s’obriran els sobres restants. Llavors s’assignarà l’autoria a tots els 

projectes presentats. 

En un sobre tancat (Sobre 1), en què consti escrit només «CONCURS PROJECTES MALLORCA 

ECONOMIA CIRCULAR, Departament de Medi Ambient, SOBRE número 1», s’ha de presentar la 

documentació següent: 

- Annex I. Document d’acceptació de les bases del concurs, emplenat correctament i signat per 

totes les persones que participen en el projecte. 

- Annex II. Dades de les persones participants, emplenades correctament. Aquest annex inclou 

l’ús d’un pseudònim a elegir per la persona o les persones que participen en el concurs. 

En un sobre tancat (Sobre 2), en què consti escrit només «CONCURS PROJECTES MALLORCA 

ECONOMIA CIRCULAR, Departament de Medi Ambient, SOBRE número 2», s’ha de presentar la 

documentació següent: 

- Annex III, emplenat correctament. 

S’ha d’entregar en paper i en suport electrònic (CD, DVD o USB, els quals es podran recollir en 

acabar el lliurament de premis). La documentació que s’ha de presentar ha d’incloure la 

descripció del projecte, amb un màxim de mil paraules. S’hi poden incloure un màxim de vuit 

dibuixos, esquemes o fotografies, així com un pseudònim coincident amb el de l’annex II.  

En aquest annex no hi pot haver cap referència a l’autor o autora, ni a l’empresa o entitat. 

A les persones concursants els hi correspon la propietat intel·lectual de les propostes 

presentades, encara que cedeixen a les organitzadores els drets de difusió de les mateixes, 

sense necessitat d’avís ni de cap tipus de compensació per a la cessió d’aquest dret, sempre 

amb el reconeixement de l’autoria de les persones que han presentat aquestes idees al 

concurs. 

4. Criteris d’avaluació

És un requisit indispensable que la proposta sigui aplicable a Mallorca. 
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Per avaluar les idees, es tindran en compte els aspectes següents: 

• Foment de l’economia circular: 30 %

• Impacte en la societat i en la cura del medi ambient (valoració dels objectius de

desenvolupament sostenible, ODS): 25 % 

• Viabilitat de la implantació: 25 %

• Innovació i originalitat: 20 %

5. Jurat

Formaran el jurat del concurs persones expertes designades de comú acord per les institucions 

convocants. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat pot declarar deserta la convocatòria. 

6. Premis

El concurs tindrà tres categories de premis: 

1) Persona física (individual o grupal)

2) Entitats públiques o privades

3) Organitzacions sense ànim de lucre

El concurs es dotarà amb un premi per categoria, que constarà d’una matrícula gratuïta al 

Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental en la UIB i un guardó. TIRME és el patrocinador dels 

dos premis.  

Els premis es lliuraran el 12 de març de 2019 en un acte públic, en el qual el Consell de 

Mallorca farà públiques les persones que hi han participat i els projectes presentats, així com 

les guanyadores de les tres categories. 

7. Consideracions generals: propietat intel·lectual/industrial i confidencialitat

Totes les persones participants garanteixen que la idea proposada en cap cas no suposa la 

vulneració de cap dret de tercers i, especialment, de cap dret de propietat industrial i 

intel·lectual/industrial, i queden obligades, en conseqüència, a indemnitzar els promotors, a 

defensar-los i a mantenir-los indemnes en cas de qualsevol demanda, reclamació, despesa, 

responsabilitat, sanció, pèrdua, cost i mal, inclosos els honoraris d’advocats, en què aquest 

pugui incórrer en relació amb l’incompliment de la present garantia. 

Qualsevol demanda, sigui judicial o extrajudicial, feta contra les persones participants per un 

tercer en relació amb els drets de propietat intel·lectual/industrial, s’ha de comunicar de 

forma immediata als promotors. Les persones participants exoneren els promotors de 

qualsevol responsabilitat relativa a infraccions dels drets de propietat intel·lectual/industrial 

que puguin produir-se i es comprometen a fer tot el necessari per mantenir el Consell de 

Mallorca i TIRME lliure de mal en relació amb qualsevol reclamació o demanda contra 

aquestes persones. També es comprometen a indemnitzar els promotors per totes les pèrdues 

o danys que, de forma directa o indirecta, es derivin de demandes o de citacions judicials.
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Amb la signatura d’acceptació de les bases d’aquest concurs (annex I), les persones 

promotores es reserven el dret de comunicació pública de les propostes, en qualsevol mitjà i 

en qualsevol forma, esmentant-ne sempre l’autoria. 

Els promotors han de mantenir una confidencialitat estricta sobre les propostes plantejades en 

el marc d’aquest concurs i no poden fer ús d’aquesta informació amb cap altre propòsit 

diferent del previst en aquestes bases fins que aquest acabi. 

8. Dades de caràcter personal 

Mitjançant la signatura del document d’acceptació de les bases (Annex I), les persones 

participants accepten aquesta política de protecció de dades i consenten que els promotors 

tractin les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs. En 

concret, en relació amb els drets d’imatge, les persones participants autoritzen els promotors, 

en ocasió de la participació en el concurs, a captar la seva imatge (i la veu i el nom), explotar-

la, reproduir-la, publicar-la, transformar-la i fer-ne comunicacions públiques (així com a posar-

la a disposició del públic) per qualsevol mitjà o suport, incloent a títol enunciatiu mitjans 

impresos, audiovisuals, digitals, premsa, ràdio, Internet, xarxes socials, blogs, etc. Aquesta 

autorització s’atorga de forma gratuïta, amb caràcter mundial i de forma indefinida. 

Les persones participants poden revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense 

necessitat de justificar la decisió, i basta que ho comuniquin per qualsevol mitjà a la persona 

responsable del fitxer. En tot cas, queden informades que la revocació d’aquest consentiment 

durant la vigència del concurs comporta la impossibilitat de continuar participant-hi. Així 

mateix, s’informa a les persones participants que poden exercir els seus drets de 

transparència, d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió o de dret a l’oblit, de 

portabilitat, de limitació i d’oposició al tractament de la informació que les concerneix 

mitjançant la remissió d’una comunicació escrita, juntament amb una còpia del document 

nacional d’identitat o d’un document acreditatiu equivalent, en què indiquin el dret que volen 

exercitar, a l’adreça de correu electrònic lopd@tirme.com. D’altra banda, es comprometen a 

comunicar als promotors qualsevol modificació de les dades de caràcter personal, a fi que 

aquestes estiguin actualitzades en tot moment i no contenguin errors. Així mateix, les 

persones participants declaren que les dades que han facilitat són exactes i certes. 

Els promotors es comprometen a tractar en tot moment les dades de caràcter personal 

d’acord amb la normativa vigent i a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa 

necessàries per garantir la seguretat de les dades i per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el 

tractament o l’accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de 

les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. 

9. Legislació aplicable i fur competent 

Per altra banda dir que el present concurs es regeix per les seves bases y amb el no previst en 

elles per els articles 183 a 187 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic.  

Per a qualsevol conflicte o litigi que es pugui derivar de la interpretació d’aquestes bases, així 

com del compliment o de l’execució d’aquest concurs entre les persones participants i els 
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promotors, són competents els jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa a qualsevol 

altre fur que. 

10. Publicitat 

Aquestes bases estaran disponibles en els llocs web del Consell de Mallorca i de Tirme: 

https://seu.conselldemallorca.net 

https://web.conselldemallorca.cat/gestio-de-residus 

www.tirme.com 

* Per a qualsevol consulta o informació addicional, podeu telefonar al 971 173 870 o podeu 

escriure un missatge a l’adreça electrònica mediambient@conselldemallorca.net 
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Annex I. Acceptació de les bases del concurs de projectes per optar als premis d’economia 

circular a Mallorca 
 

 

 

Persones participants (s’han d’incloure les dades de totes les persones i els DNI) 

…………………………………………………………………………........... amb DNI………………………., amb domicili 

a……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. amb DNI………………………., amb domicili 

a………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. amb DNI………………………., amb domicili 

a………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

 

 

Com a mostra de conformitat, una vegada llegides i ratificades les condicions del concurs 

enviades pels promotors el dia …. , d …………………….. de 2019, signam el present document 

d’acceptació de les bases. 

 

…………………………..,  ………….. de ……………………………de 2019 

 

Signatures 
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Annex II. Dades de les persones participants 

 

1. Dades de la persona participant principal   

Nom   

Primer llinatge   

Segon llinatge   

Pseudònim    

Telèfon  

Correu electrònic   

  

2. Composició de l’equip (nom i llinatges, títols acadèmics, càrrecs de l’entitat) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 8 

Annex III. Descripció del projecte 

 

1.      Títol del projecte 

    

    

    

2.      Pseudònim    

    

    

3.       Categoria a la qual opta (persona física, entitat o organització sense ànim de lucre) 

    

    

4.      Descripció de la idea (màxim mil paraules) 

    

    

    

    

    

5.      Beneficis de la proposta per al medi ambient i per a la societat 

    

    

    

    

    

    

6.      Descripció de la manera com fomenta l’economia circular a Mallorca 

    

    

    

    

    

    

7.      Justificació de la viabilitat del projecte 

    

    

    

    

    

    

8.      Innovació i originalitat del projecte 
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