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Organitza:

8. PREMIS 

7. COMPOSICIÓ
DEL JURAT

9. LLIURAMENT DE PREMIS

10. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les candidatures les analitzarà un jurat format per:

• 1 representant del Departament de Medi Ambient del Comú 
d’Escaldes-Engordany.

• 1 representant del Departament de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat del Govern d’Andorra.

• 1 representant d’Andorra Sostenible.

• 1 tècnic/a ambiental d’entitats i empreses independents.

La dotació total per a l’edició 2019 del concurs és de 7.000 
euros, repartits en 3 categories de la manera següent: 

• Dos premis de 1.500 euros i 1000 Euros respectivament per 
a les iniciatives ambientals guanyadores en la categoria 
ciutadania i empresa.
• Dos premis per a Escoles de 1.500 euros i 1000 Euros 
respectivament per a accions que contribueixin a l’ambienta-
lització dels centres educatius. La participació en aquesta 
categoria està oberta a TOTES LES ESCOLES, pertanyin o no 
al projecte Escola Verda.
• Un premi temàtic especial en Prevenció de Residus amb 
motiu del 10è aniversari de la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus, i dotat amb 2.000 Euros per a accions que contri-
bueixin a promoure la minimització i reducció de Residus.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs o algun 
dels premis, així com de repartir-los o atorgar accèssits, si ho 
considera oportú.

Els premis es lliuraran durant la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus 2019 (16-24 de novembre), en un acte en què es 
donaran a conèixer els projectes guanyadors als mitjans de 
comunicació.

El resultat del concurs es podrà consultar a la pàgina web 
d’Andorra Sostenible, www.sostenibilitat.ad, i a la del Comú 
d’Escaldes-Engordany, www.e-e.ad.

El projectes presentats restaran a disposició d’Andorra Sosteni-
ble per a possibles actuacions de difusió i d’aplicacions futures. 
Els participants renuncien expressament a demanar cap mena 
de remuneració o benefici particular de les propostes presenta-
des aliens als propis del concurs. Tot i això, els autors són lliures 
de presentar aquestes mateixes propostes en posteriors convo-
catòries d’aquest o altres concursos.

L’organització no es responsabilitza de les pèrdues o dels danys 
que puguin afectar els projectes que es presentin a concurs.

Els participants estan oberts als possibles aclariments que el 
jurat pugui necessitar en relació amb les iniciatives presentades 
al concurs.

11. ACCEPTACIÓ DE BASES
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les 
bases. L’organització es reserva el dret de modificar-les en cas 
que ho cregui convenient.
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Organitza:

1. OBJECTIUS 
DEL CONCURS 

2. PARTICIPANTS

3. CONDICIONS 
PARTICULARS 

4. VALORACIÓ DE 
LES PROPOSTES 
PRESENTADES  

5. PRESENTACIÓ 
DELS PROJECTES

El Concurs d’iniciatives ambientals premia les millors 
propostes ambientals desenvolupades o en curs de realitza-
ció, entre d’altres, en els àmbits següents:

Els projectes presentats s’han de basar en actuacions referi-
des a qualsevol àmbit de la sostenibilitat.

Es consideraran únicament les actuacions que s’estiguin 
realitzant o s’hagin realitzat l’any 2019.

Les iniciatives presentades no han de dependre de la 
dotació dels premis per portar-se a terme.

Els projectes s’han de presentar correctament i han de conte-
nir explicacions clares, de conformitat amb el que disposa el 
Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes públics, 
del 16 de febrer del 2005.

Poden participar en el concurs tots els ciutadans, les escoles, 
els organismes públics, les empreses i les entitats sense ànim 
de lucre que desenvolupin iniciatives en els àmbits descrits 
anteriorment. Enguany tots els participants s’inclouran en tres 
categories: ciutadania i empresa, escoles i un premi especial 
de prevenció de residus.

• Accions orientades al desenvolupament sostenible i a la 
reducció d’impactes negatius sobre el medi mitjançant la 
recerca de solucions a problemes actuals.

• Activitats d’educació ambiental que fomentin la sensibilit-
zació i la conscienciació de la població.

• Accions i projectes col·laboratius que fomentin el treball en 
xarxa, la participació en l’àmbit de la sostenibilitat i la millora 
del medi ambient i de la qualitat de vida de la societat.

Les actuacions dutes a terme es valoraran tenint en compte 
els criteris següents:

• Millores que implica el projecte desenvolupat en l’àmbit del 
medi ambient que es veu afavorit per aquesta iniciativa 
(aigua, biodiversitat, residus, atmosfera, paisatge, consum 
responsable...).
• Grau d’avançament i implementació de les actuacions.

• Caràcter innovador de les actuacions executades.

• Respecte pels tres principis de la sostenibilitat en l’entorn 
ambiental, social i econòmic.

• Qualitat de la presentació del projecte.

Els projectes es podran presentar en diversos formats, o bé 
mitjançant una memòria escrita o bé en format audiovisual 
(vídeo, PowerPoint, Prezi, etc.). Cada projecte ha d’incloure 
dos documents:

“Document A”. Inclourà la presentació del projecte (memòria 
escrita o format audiovisual) SENSE ESPECIFICAR EL NOM de 
la persona/entitat que hi participa. Aquesta presentació 
haurà d’incloure aspectes com:

“Document B”. Hi han de figurar les dades identificatives de 
la candidatura i de la persona de contacte: 

- Nom.
- Adreça postal.
- Telèfon.
- Adreça electrònica.

La presentació d’aquests documents es podrà fer tant 
presencialment com telemàticament:

- En el cas de presentar-se de forma presencial, els originals 
s’han de fer arribar a Andorra Sostenible (c/ Unió, 2 2nB, 
Andorra la Vella) en 2 sobres tancats (un per al document A 
i un per al document B), a fora dels quals ha d’especificar-se 
“14è CONCURS D’INICIATIVES AMBIENTALS, edició 2019” i el 
nom de la proposta.

- En el cas de presentar-se de forma telemàtica, s’han de fer 
arribar els dos documents (A i B) en el mateix correu electrò-
nic a l’adreça andorrasostenible@andorra.ad, especificant 
en l’assumpte del correu “14è CONCURS D’INICIATIVES 
AMBIENTALS, edició 2019” i el nom de la proposta. Els 
concursants rebran una confirmació de la recepció de les 
trameses electròniques per part d’Andorra Sostenible com 
a comprovant de la participació.

Per a qualsevol aclariment, els concursants poden posar-se 
en contacte amb Andorra Sostenible: per correu electrònic, a 
l’adreça andorrasostenible@andorra.ad, al telèfon 60 30 00 o 
presencialment, a Andorra Sostenible (c/ Unió, 2 2nB, Ando-
rra la Vella).

La data límit per presentar candidatures és el divendres 8 de 
novembre del 2019 a les 13 hores. Després d’aquesta data 
no s’acceptarà cap més proposta.

- La descripció i justificació del projecte (detall del procés 
que s’ha seguit per a la realització del projecte, descripció 
de les accions dutes a terme, anàlisi de les incidències que 
hi ha hagut i com s’han resolt, etc.).
 

- Els resultats obtinguts o que es preveu obtenir, si és possi-
ble quantificats (identificació dels col·lectius socials que 
resulten afectats positivament de l’aplicació de la iniciativa, 
efectes positius addicionals que s’han generat).

- Les conclusions que s’extreuen de les actuacions.

- Altres (documentació gràfica, etc.)

Andorra Sostenible i el Comú d’Escaldes-Engordany col·laboren de nou per organitzar aquesta catorzena edició del 
Concurs d’iniciatives ambientals 2019, que s’inicia al maig i es tancarà al mes de novembre, amb motiu de la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus (16-24 novembre).

6. TERMINIS


