
Dotat amb 5.000 €

Obert a tots els ens locals

Premi Medi Ambient CILMA 2011

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 

convoca aquest premi amb l’objectiu de reconèixer actuacions en l’àmbit del medi 

ambient i la sostenibilitat, especialment en la mitigació del canvi climàtic, portades 

a terme per qualsevol dels ens locals de les comarques de Girona.

Recull d’actuacions dels ens locals en Medi Ambient i Sostenibilitat 2002-2010 a www.cilma.cat
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Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
Santa Eugènia 10, 4t · 17001 GIRONA · Tel. 972 42 61 05 · Fax 972 42 61 06 · cilma@cilma.cat · www.cilma.cat

Amb el suport de:



D’acord amb els principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat, es donen a 
conèixer les següents bases:

1. Objecte
S’obre la convocatòria pública per a la 
concessió del premi Medi Ambient a ini-
ciatives locals de les comarques de Gi-
rona 2011, destinat a reconèixer actua-
cions, finalitzades l’any 2011, en l’àmbit 
del medi ambient i la sostenibilitat de les 
comarques de Girona, especialment en la 
mitigació del canvi climàtic.

De forma orientativa, es consideraran 
les actuacions que s’emmarquin en els 
següents àmbits: l’aigua; l’energia; la 
compra verda, el consum responsa-
ble i la prevenció de residus; la mo-
bilitat sostenible; la prevenció de la 
contaminació atmosfèrica, acústica, 
lumínica, i per emissions d’olors; la 
preservació dels sistemes naturals, 
el manteniment de la biodiversitat i la 
millora del paisatge, entre d’altres.

També es consideraran les activitats 
d’informació, sensibilització i educació 
en el marc d’iniciatives que fomentin 
l’aplicació de bones pràctiques quotidia-
nes, sempre i quan acompanyin les ac-
tuacions dels àmbits anteriors.

2. Participants
Pot prendre part en aquest concurs qual-
sevol dels ens locals de les comarques 
gironines que volgudament presenti la 
seva candidatura en aquest premi, en el 
temps i forma que expliciten les presents 
bases.

3. Condicions particulars
A l’objecte del premi i de la present 
convocatòria, es consideraran aquelles 
actuacions finalitzades al llarg de l’any 
2011. Restaran al marge estudis o pro-
jectes pendents d’inici i pendents de fi-
nalitzar.

De manera específica, s’estableixen les 
següents condicions particulars:
a. Qualsevol actuació ha d’aportar una mi-

llora ambiental més enllà del que regla-
mentàriament ja exigeix la normativa.

b. La finalització de l’actuació s’ha d’haver 
fet al llarg de l’any 2011.

c. Cal constatar la dotació pressupostària 
per a la seva execució i els resultats de 
millora ambiental.

d. Per a qualsevol actuació, es fa neces-
sari que un mínim del 25% de la des-
pesa vagi a càrrec de l’ens local que 
la presenti.

4. Documentació que cal presentar
Per poder prendre part en la present con-
vocatòria s’haurà de lliurar a les oficines 
del CILMA una fitxa sol·licitud*, així com 
una memòria explicativa de l’actuació. 
Val a dir que la sol·licitud caldrà que vagi 
signada per qui tingui la màxima repre-
sentació de l’ens local en el moment de 
la convocatòria.

En relació amb la memòria explicativa, 
que s’haurà de lliurar en suport paper i 
digital, haurà de contenir –com a mínim– 
els següents apartats:

· Denominació i objectius

· Actors participants o socis

· Fases o metodologia

· Pressupost detallat i grau de finança-
ment dels diferents actors

· Resultats de millora ambiental, quanti-
ficats, sempre que sigui possible, mit-
jançant el càlcul d’indicadors:

- Aigua: estalvi d’aigua aconseguit; 
millora de la seva eficiència d’ús; 
protecció dels recursos hídrics, in-
crement de la utilització d’aigües de-
purades, ...

- Energia: estalvi d’energia aconse-
guit; millora de la seva eficiència d’ús, 
energia obtinguda a partir de les 
fonts renovables, ...

- Compra verda, consum respon-
sable i prevenció de residus: 
augment en la compra de produc-
tes i serveis ambientalment correc-
tes, aplicació de bones pràctiques 
en el consum de material d’oficina 
i productes de neteja, foment de la 
reutilització i reparació de productes, 
augment de les bonificacions sobre 
les taxes municipals,...

- Mobilitat sostenible: augment en 
els desplaçaments en bicicleta i en 
transport públic; promoció de vehi-
cles eficients; utilització dels camins 
segurs escolars; disminució de l’espai 
viari ocupat per vehicles, ...

- Contaminació atmosfèrica, acús-
tica, lumínica, i per emissions 
d’olors: reducció del trànsit rodat i 
la velocitat màxima, millores en els 
paviments, augment de l’eficiència 
en l’enllumenat, regulació dels tipus 
i usos d’enllumenat, reducció de les 
emissions d’olors en el servei de re-
collida de residus,...

- Sistemes naturals, biodiversitat 
i paisatge: protecció i restauració 
d’espais d’interès natural i paisat-
gístic; augment de la biodiversitat; 
millora de la connectivitat, foment de 
la custòdia del territori, prevenció de 
la flora invasora, ...

· Anàlisi del cost econòmic en relació als 
estalvis econòmics i beneficis ambien-
tals de l’actuació (opcional).

· Documentació gràfica necessària per a 
la bona comprensió de l’actuació.

Pel que fa a la participació financera en 
l’actuació de l’ens local que es presenti 
a la convocatòria és imprescindible acre-
ditar mitjançant els corresponent certifi-
cat* del grau de participació financera 
i de finalització de l’actuació en els ter-
mes de la base tercera. 

5. Termini
El límit màxim de presentació de les 
sol·licituds i la informació exigida serà el 
dia 31 de desembre de 2011. A aquest 
efecte es podrà utilitzar qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú.

6. Criteris de valoració
Per a la valoració de les actuacions es 
tindran en consideració els següents as-
pectes:

· Benefici i eficàcia ambiental de la ini-
ciativa i relació amb la seva eficiència 
econòmica, fins a 3 punts.

· Caràcter innovador i exemplaritzant , fins 
a 2 punts. 

· Caràcter exportable o la seva reproduc-
tibilitat, fins a 1 punt.

· Capacitat de mobilització de persones i 
col·lectius, fins a 1 punt.

· Transversalitat de la proposta i contribu-
ció al canvi d’actituds de la població, fins 
a 1 punt.

· Cost total de l’actuació i part assumida 
per l’ens local que fa la sol·licitud, fins 
a 1 punt.

· L’esforç econòmic net per habitant de la 
despesa de l’ens local, fins a 1 punt.

7. Composició del jurat
Les actuacions seran avaluades per un 
jurat del qual formaran part persones de 
reconegut prestigi en la temàtica ambien-
tal i/o en els seus respectius àmbits pro-
fessionals. Aquest jurat, la composició del 
qual es farà pública oportunament, estarà 
integrat pels següents membres: el pre-
sident del CILMA; 2 vocals de la Junta 
Executiva del CILMA; 3 representants 
de l’Administració local; de la Generalitat 
de Catalunya 1 representant del Depar-
tament d’Agricultura, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, 1 representant del De-
partament d’Empresa i Ocupació (Institut 
Català d’Energia) i 1 representant del 
Departament de Territori i Sostenibilitat; 
1 representant de la Universitat de Giro-
na, 1 representant del món empresarial, 1 
representant d’una ONG i 1 representant 
dels mitjans de comunicació.

8. Dotació del premi 
S’estableix un únic premi, amb un import 
econòmic de 5.000 T. 

A tots els participants la proposta dels 
quals s’ajusti a les bases se’ls lliurarà un 
diploma acreditatiu.

El Jurat es reserva el dret de declarar de-
sert el premi si cap de les actuacions pre-
sentades no reuneixen, al seu entendre, 
els mereixements mínims que l’haurien 
de fer creditor a la distinció a atorgar.

9. Lliurament i publicitat
La concessió del premi s’efectuarà mit-
jançant resolució de la Junta Executiva del 
CILMA i a proposta del jurat, sempre abans 
de finalitzar el primer semestre de l’any 
següent a la convocatòria. El lliurament 
del premi es farà en un acte públic, que a 
la vegada servirà per donar a conèixer als 
mitjans de comunicació l’actuació.

En funció de les característiques de 
l’actuació guanyadora i atenent a la ma-
teixa filosofia del premi, el CILMA podrà 
promoure –si així ho creu oportú– totes 
aquelles iniciatives necessàries per a la 
seva divulgació entre el món local i el 
conjunt de la societat. 
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