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d’Urbanisme

10a convocatòria. 
Premi instituït l’any 1998 amb el nom de 
Premi Catalunya d’Urbanisme.

Manuel de Solà Morales i Rubió, 
arquitecte i urbanista. Vitòria, 
1939 - Barcelona, 2012
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) 
convoca el Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de 
Solà Morales, que té periodicitat biennal, al millor 
pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, 
en curs d’execució, exposat al públic o realitzat en 
els cinc anys anteriors a la convocatòria (del 2011 
al 2015, inclusivament) en l’àmbit territorial de 
Catalunya.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els 
esforços dels professionals, dels tècnics i dels ens 
de l’Administració en la millora i la innovació de l’ur-
banisme i de l’ordenació del territori de Catalunya 
i, particularment, la introducció en els instruments 
i processos de planejament urbanístic i en els pro-
jectes urbans dels criteris de sostenibilitat ambiental, 
cohesió social, concertació interinstitucional, partici-
pació ciutadana i interdisciplinarietat.

_0
3/

12
/1

5
Termini d’admissió de 
candidatures: 
3 de desembre de 2015, a 
les 13 hores

Trobareu les bases completes dels premis en el 
LXXXV Cartell de premis i de borses d’Estudi. 
Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2016 
(http://www.iec,cat).

El jurat
El Jurat serà format per dos membres de la Junta de 
la SCOT, per dos membres de la Junta de l’Agrupació 
d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) i per tres 
persones més de reconegut prestigi en el camp de l’ur-
banisme i l’ordenació del territori en qualsevol dels seus 
vessants. Una d’aquestes persones serà una de les pre-
miades en els anys anteriors, designada per la Junta de 
la SCOT, i les altres dues seran acordades amb l’AAUC. 
El jurat serà presidit pel president de la SCOT, que podrà 
delegar aquesta funció en un membre de la Junta.
Les candidatures que es presentin al Premi Catalunya 
d’Urbanisme Manuel de Solà Morales no ho podran fer 
el mateix any al Premi Catalunya Territori Enric Lluch.
Es poden concedir fins a dos accèssits.

bases
Els treballs han d’ésserpresentats mitjançant un 
exemplar imprès i un altre espai en suport digital a la 
seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 
47, 08001 Barcelona), amb les indicacions següents: 
el nom del pla o projecte, els autors i l’adreça postal i 
electrònica i el telèfon de la persona que el presenta.

Aquest premi no té dotació econòmica.
Les candidatures poden ésser proposades pels autors, 
institucions, organitzacions, administracions o entitats 
gestores, o per qualsevol membre de la SCOT.


