


El CILMA, Consell 
d’iniciatives locals per al 

Medi Ambient de les 
comarques de Girona, 
convoca aquest premi 

amb l’objectiu 
d’incentivar, en edificis i 

equipaments municipals 
dels ens locals 

associats, l’adopció de 
mesures d’estalvi 

Introducció 

Actualment, la lluita contra el canvi climàtic 
és el gran repte per a la sostenibilitat. Les 
tasques de mitigació dels efectes del canvi 
climàtic se centren en reduir les emissions 
de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle. 

La reducció d’emissions només s'assolirà 
implantant energies renovables i millorant 
l'eficiència i l'estalvi energètic. 

Petites actuacions com són ara el control 
d'encesa i apagada i/o la regulació de 
l'enllumenat o dels sistemes de climatització; 
la instal·lació de programadors, termòstats, i 
temporitzadors, o la simple sensibilització 
dels usuaris, poden comportar importants 
estalvis amb mínimes inversions, amb 
l’objectiu de reduir el malbaratament de 
l’energia.



Objectiu

Participants 

1Documentació que cal presentar 

Tramitació

La gran quantitat d'edificis i equipaments de què són titulars les 
entitats locals, i el valor exemplaritzant que les administracions 
han de donar a la societat, fan necessari l'incentiu d'actuacions 

d'estalvi energètic.

En aquest sentit, el premi CILMA 2013-2014 té l’objectiu 
d'incentivar, en edificis i equipaments municipals, l'adopció de 

mesures d’estalvi i eficiència energètica. 

Poden participar en aquest premi els ajuntaments i consells 
comarcals associats al CILMA. La participació es referirà a un 

edifici o equipament, el consum energètic del qual vagi a càrrec 
de l'ens local, encara que no en sigui el propietari. 

Cal presentar una sol·licitud de participació abans del 31 de 
març de 2013. A la sol·licitud s’ha de fer constar l'edifici o 

equipament sobre el que s'actuarà.

Entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013, cada ens local establirà 
un programa d’actuacions que s’elaborarà amb el suport tècnic 

del CILMA, en el qual es proposaran als participants accions 
adequades en el marc d’una «visita energètica» a l’edifici o 
equipament participant. En la fase d’implementació de les 

accions del programa, que s’han de desenvolupar entre l’1 de 
juliol de 2013 i el 30 de juny de 2014, els participants també 

comptaran amb el suport tècnic i el seguiment del CILMA.

Abans del 31 de juliol de 2014 es presentarà una memòria 
explicativa, signada pel responsable de l'equipament i amb el 

vistiplau del responsable municipal, en què es faran constar 
totes les actuacions que s’han portat a terme, així com les 

factures dels consums energètics sobre els quals s'hagi actuat 
de l’any 2011 al 2014, si se’n disposa. 

Es tindran en compte totes les actuacions que puguin comportar 
estalvi energètic, sense incloure les que derivin de la implantació 

d'energies renovables, i sense tenir en compte les que suposin 
un estalvi econòmic que no estigui associat a una reducció real 

del consum (canvis de tarifes, canvis de contractació, etc.).

1  Les fitxes de sol·licitud i els models de certificat 
es poden aconseguir accedint al web del CILMA 

http://www.cilma.cat

Composició del jurat i criteris d'avaluació 

Dotació econòmica

Lliurament i publicitat

El jurat estarà compost per: 

- El president i els dos vicepresidents del CILMA
- 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat
- 1 representant de l'ICAEN
- 1 representant del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya
- 1 representant de la Cambra de Comerç de Girona
- 1 representant de la Universitat de Girona
- 1 representant d'una entitat no pública que tingui per objecte la 
  defensa del medi
- 1 representant dels mitjans de comunicació gironins
- 1 representant del gremi d'instal·ladors de Girona

L’assignació del primer i segon premi es farà segons el lliure 
criteri dels membres del jurat, d’acord amb els objectius i les 
bases del premi, i per decisió de la majoria dels seus membres. 

Es valorarà la reducció objectiva del consum energètic, el 
seguiment del programa d’actuacions i la implicació dels 
usuaris i responsables dels edificis o equipaments.

Entre tots els participants, exceptuant-ne els premiats, se 
sortejaran dos premis addicionals de 500,00 €.

L’import dels premis s’haurà de destinar a la compra de material 
o a la realització de treballs per a la millora de l'estalvi o 
l'eficiència energètica en l’edifici o l’equipament guardonat, que 
pot incloure les actuacions que s'han tingut en compte per lliurar 
el premi

El jurat es reserva el dret d'excloure’n algun/s o tots els 
participants si les actuacions presentades no reuneixen, al seu 
entendre, els requeriments mínims que les facin mereixedores 
de participar en el sorteig, i, fins i tot, podrà declarar desert el 
premi.

El premi es concedirà mitjançant una resolució de la Junta 
Executiva del CILMA, a proposta del jurat, abans del 31 de 
desembre de 2014. 

El premi es lliurarà dins del mateix termini, en un acte públic que 
servirà per donar a conèixer als mitjans de comunicació les 
propostes premiades. 

Primer premi: 3.000,00 €
Segon premi: 2.000,00 €
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