
 
 
Premis Solar 2020 (convocatòria catalana) 
Premios Solar 2020 (convocatoria española) suspendida 
European Solar Prize 2020  
 
 
EUROSOLAR atorga els Premis Solar 2020 a nivell nacional català i europeu als 
municipis, a empreses municipals, a persones individuals, a professionals de 
l'arquitectura, de la enginyeria, a propietaris d'instal·lacions d'energies renovables, i a 
organitzacions que hagin fet rellevants serveis a la utilització de l'energia solar. 
Mitjançant l'atorgament dels Premis Nacionals i Europeus Solar 2020, igual que en les 
anteriors edicions, EUROSOLAR desitja promoure més intensament l'energia solar i un 
nou ímpetu per a la seva introducció generalitzada. El premi té l'objectiu de divulgar 
àmpliament l'energia solar i mobilitzar intensament a el públic a favor d'un moviment 
pro-energia solar. Els premis s'atorguen a set diferents categories de projectes i iniciatives 
innovadors rellevants en la utilització d'energies renovables. 
 
La convocatòria dels Premis Solar 2020 està oberta simultàniament en diferents països 
europeus i els atorguen les diferents seccions d'EUROSOLAR existents a cada país. Els 
guanyadors dels Premis Solar 2020 nacionals opten als guardons europeus. 
 
La convocatòria pública dels Premis Solar 2020 està oberta en deu diferents categories: 
 
a) ciutats, municipis o serveis municipals; 
b) arquitectura solar i planejament urbà; 
c) industries i comerços, empreses, agricultors; 
d) associacions i organitzacions locals 
e) propietaris o usuaris d'instal·lacions que utilitzen energies renovables; 
f) sistemes de transport amb energies renovables 
g) mitjans de comunicació; 
h) educació i formació; 
i) cooperació; 
j) premi a l’especial compromís individual. 
 



Poden proposar candidatures per a cadascuna de les deu categories, a partir de l'20 
d’abril de 2020 en forma escrita (no més de 5 fulls A4), adjuntant tres còpies. Qualsevol 
persona física o jurídica pot proposar candidatures, o es pot proposar ella mateixa. Les 
propostes de candidatures han de reflectir sintètica i exactament la descripció de el 
projecte i ha de demostrar clarament que les energies renovables tenen un paper 
preponderant. 
 
La descripció dels projectes candidats han d'incloure dibuixos i fotografies. Els usuaris 
individuals d'instal·lacions d'energies renovables així com els dissenyadors o 
constructors de productes industrials o innovadors en el camp de les tecnologies per a la 
utilització de les energies renovables, han d'adjuntar les especificacions tècniques 
necessàries (dibuixos tècnics, detalls, etc.). En el cas d'edificis urbans i en el de 
l'edificació solar, s'han d'adjuntar plànols dels edificis, però no maquetes a escala, ni 
cartells expositors. Tot el material s'ha de lliurar amb tres còpies. 
 
Qualsevol proposta ha d'arribar abans de l'30 de Juny de al 2019 a l'adreça postal 
següent: Bústia Verda, c/o EUROSOLAR - Secció espanyola, Apartat de Correus 
10095, 08080 Barcelona. 
 
Els guanyadors catalans seran seleccionats per un jurat nomenat per EUROSOLAR i 
guardonats en un acte públic que es realitzarà a algún municipi de Catalunya a finals de 
2019. Els guanyadors de les anteriors edicions espanyoles dels Premis Solar poden optar 
a les candidatures per als Premis Solar europeus 
 
EUROSOLAR no acceptarà cap responsabilitat pels documents enviats, ni cap 
reclamació per aquests. 
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