15è PREMI
ciutat sostenible

L’any 2002 la Fundació Fòrum Ambiental, amb el
suport de Fira de Barcelona, va crear els Premis
Ciutat Sostenible com a reconeixement a l’esforç
dels municipis en el desenvolupament sostenible.
Aquests premis de periodicitat anual s’otorgan a
aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens
Locals Supramunicipals de l’Estat Espanyol en
els que s’hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en un periode de
2 anys de duració, i que presentin evidències de
l’existència d’un compromís polític amb el desenvolupament sostenible.

www.premiociudadsostenible.com

15è PREMI ciutat sostenible
Podran optar als premis tots aquells Municipis de
més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l’Estat Espanyol en els que s’hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la
sostenibilitat als darrers anys i que presentin evidències de l’existència d’un compromís municipal
amb el desenvolupament sostenible.
En la present edició, els PREMIS CIUTAT SOSTENIBLE es convoquen en les següents categories:
- Premi especial “Ciutat més sostenible”
- Gestió i reducció de Residus
- Cicle integral de l’Aigua
- Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
- Eficiència i estalvi energètic
- Educació Ambiental
- Qualitat de l’aire
El jurat dels premis es reserva la potestat d’atorgar
un premi addicional a aquella candidatura que presenti una actuació innovadora en qualsevol àmbit. Al mateix temps els membres del jurat podran
canviar d’ofici la categoria a la que s’ha presentat el candidat si consideren que la documentació
presentada s’escau més a una altre diferent de la
escollida.
PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
Els candidats hauran d’indicar la categoria a la
qual es presenten i lliurar una memòria descriptiva
que inclogui la següent informació:
1. Dades del candidat: Nom de l’Ajuntament, Província, Comunitat Autònoma, Nº habitants i Persona responsable del projecte (Nom, Organització, Càrrec, Direcció professional, Telèfon de
contacte, Correu electrònic).
2. Memòria de l’actuació que ha de contemplar els
següents punts.

CONTEXT
- Descripció dels antecedents de la problemàtica
tractada que han justificat l’actuació.
OBJECTIUS, METODOLOGIA,
PLA DE TREBALL I RECURSOS
- Objectius generals i específics del projecte.
- Estratègia definida i nivell de cooperació requerit
per dur a terme el projecte.
- Descripció de la metodologia i pla de treball.
RESULTATS I IMPACTE
- Descripció dels resultats concrets obtinguts.
- Indicadors objectius d’efectivitat i impacte de
l’actuació.
- Impacte ambiental, social, econòmic i cultural.
- Activitats de comunicació i difusió de l’actuació
i dels seus resultats.
Per facilitar la presentació hi ha disponible a la
web dels Premis un formulari de presentació de
candidatura amb tots aquests camps. Es podrà
afegir la documentació que es cregui convenient
i que conjuntament amb la memòria i les dades
de contacte constituirà la candidatura que es presenta al premi.
www.premiociudadsostenible.com/candidaturas.
html
S’acceptaran totes aquelles candidatures rebudes
abans de les 23,59 hores del 7 de juliol de 2017.
VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES
Per a la valoració de les candidatures es tindran en
compte els següents aspectes:
a) Activitats de suport
- Grups de treball, reunions, etc. mantingudes entre els diferents actors de l’actuació com: Auto-

ritats locals, associacions, empreses privades,
institucions acadèmiques o de investigació,
ONG’s, etc.
- Mecanismes per a la difusió dels resultats, accions dutes a terme amb mitjans de comunicació
per tal de donar a conèixer les accions municipals en l’àmbit de la sostenibilitat.
- Definició i seguiment d’indicadors per a l’avaluació i seguiment dels resultats.
- Metodologies de participació ciutadana implantades al llarg del procés, així com la metodologia de incorporació de les seves contribucions.

yador i el finalista d’entre les candidatures estudiades i proposades pel jurat tècnic. La decisió
d’aquests jurats serà inapel·lable i tan sols es farà
pública a l’acte de lliurament dels premis. El Jurat
es reserva la possibilitat de sol·licitar informació
complementaria o realitzar verificacions sobre el
projecte presentat.

b) Cooperació inter-institucional en relació amb
les accions de desenvolupament sostenible i la
transferibilitat de les pràctiques emprades.

CONFIDENCIALITAT
Totes les candidatures, i les documentacions que
s’adjuntin, tindran la màxima confidencialitat, fentse públiques únicament les actuacions premiades
i aquelles que el jurat consideri destacables a través de la base de dades de Bones Pràctiques en
Sostenibilitat Municipal que es pot trobar a la web
dels premis.

c) Accions específiques
- Accions que hagin tingut un impacte rellevant en
la creació de llocs de treball.
- Accions referides a grups concrets de ciutadans.
NOTA IMPORTANT
Les actuacions presentades han d’estar finalitzades o trobar-se en una fase avançada d’execució.
S’han de poder mostrar resultats finals o parcials comprovables. No es valoraran projectes
d’actuació.
JURAT
El jurat dels Premis Ciutat Sostenible està composat per un jurat tècnic que avalua totes les
candidatures rebudes que compleixin els requeriments establerts a aquestes bases. En determina
les tres millors candidatures de cada categoria de
premis i comunica la seva decisió al jurat qualificador. El jurat qualificador determina el guan-

LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis es realitzarà en el transcurs d’un acte públic que se celebrarà a la primera
quinzena del mes de novembre de 2017 a Madrid.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar la documentació per a optar al 15è PREMI CIUTAT SOSTENIBLE implica
l’acceptació de les bases.
Per a més informació, contacteu amb la Fundació
Fòrum Ambiental
Tel: 93 233 23 09 / Fax: 93 233 24 96
info@forumambiental.org

