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I Premi de Comunicació en Eficiència Energètica 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya  convoca el  

I Concurs de Comunicació en Eficiència Energètica 

 

Bases 

Els premis, instituïts per aquesta entitat, tenen com a objectiu fomentar la difusió d’informació de 

temes relacionats amb l’eficiència energètica. 

1. S’estableix una categoria Premi a la millor difusió de temes d’eficiència energètica. Aquest 

premi està dotat amb 2.000 euros.  

2. Hi poden optar tots aquells treballs que parlin d’eficiència energètica i que hagin estat 

publicats en diaris, revistes o online o difosos en ràdio, televisió o Internet, l’any 2013.  

3. Els treballs que optin als premis poden ser presentats pels autors o bé seleccionats pel 

jurat.  

4. Els treballs que es presentin en qualsevol de les categories, han d’haver estat publicats, 

emesos o difosos entre l’1 de gener del 2013 i el 31 de desembre de 2013. Juntament amb 

els treballs cal indicar nom, cognoms, DNI i dades de contacte de la persona que ha 

realitzat el treball.  

5. Els treballs que opten al premi s’han de presentar abans de les 13 hores del dia 1 de març 

del 2014, en un sobre tancat dirigit al Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, a la 

següent adreça (Via Laietana, 39, 08003 de Barcelona). 

a. Premsa: cal presentar el treball en PDF, en suport CD o USB (amb el certificat de 

publicació del mitjà corresponent). 

b. Ràdio: cal presentar una còpia del programa en CD o USB, junt amb un document 

amb les dades de l’emissora i un certificat d’emissió de la ràdio corresponent (en 

què consti el dia i l’hora de l’emissió). 

c. Televisió: cal presentar una còpia  del programa en USB o DVD, acompanyat de les 

dades de la televisió en què s’ha emès i un certificat d’emissió en el qual consti el 

dia i l’hora de l’emissió. 

d. Informació digital: cal presentar en CD o USB el treball en què consti l’enllaç del 

web o el blog.  

6. El jurat està format per membres de la junta Directiva del Clúster d’Eficiència Energètica de 

Catalunya. El veredicte serà inapel·lable. Els premis es lliuraran el 8 de maig de 2014  en el 

marc de la  Nit de l’Eficiència. 

7. El jurat es reserva la facultat de resoldre aspectes que no s’hagin previst en aquestes bases. 

La participació en aquest certamen significa l’acceptació total d’aquestes bases i del 

veredicte del jurat. 

8. Els treballs no premiats es podran recollir a la seu del Clúster d’Eficiència Energètica de 

Catalunya, a la Via Laietana, 39, 08003 de Barcelona, fins a un mes després de l’entrega 

dels guardons. Passat aquest termini, seran destruïts i no es podran reclamar.  


