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El projecte PAYS.MED
La Generalitat de Catalunya participa en el projecte PAYS.MED.
URBAN, cofi nançat amb fons FEDER dins de la iniciativa comu-
nitària PROGRAMA MED, i col·labora en la convocatòria per a 
la selecció de plans, programes, projectes, obres i activitats de 
difusió i comunicació sobre el paisatge que seran inclosos en el 
Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes i 
que podran optar al III Premi Mediterrani del Paisatge.  

En aquest projecte hi participen les comunitats autònomes d’An-
dalusia, Catalunya, Mallorca, Múrcia i València (Espanya); Algarve 
(Portugal); les regions de Basilicata, Emilia-Romagna, Laci, Llom-

bardia, Úmbria, Toscana, i Vèneto (Itàlia), i la Prefectura de Magnèsia-ANEM (Grècia), que han establert unes bases 
comunes per a la selecció. També hi participa com a col·laborador associat la Xarxa Europea d’Ens Locals i Regio-
nals per a la Implementació del Conveni europeu del paisatge (RECEP-ENELC).

III Premi Mediterrani del Paisatge
Es fa pública la convocatòria, en l’àmbit de Catalunya, del concurs per a la selecció de plans, programes, projectes, 
obres, concurs d’idees, experiències de sensibilització, formació i activitats de comunicació adreçades al paisatge 
en àrees urbanes i periurbanes amb la fi nalitat de publicar el “Catàleg de bones pràctiques per al paisatge”, i que 
podran optar al III Premi Mediterrani de Paisatge, d’acord amb les bases que fi guren a l’Ordre PTO/336/2010, de 9 de 
juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques del paisatge en 
àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani del Paisatge en l’àmbit de Catalunya (DOGC 
núm. 5656, de 23 de juny de 2010).

La redacció d’un Catàleg de bones pràctiques, com a línia de treball d’aquest projecte, tractarà d’oferir una base de 
coneixement de bones pràctiques en planifi cació, creació i gestió paisatgística en àrees urbanes i periurbanes, que 
representin les experiències més signifi catives i positives de les regions sòcies del projecte. 

El Catàleg servirà també per a la preparació del III Premi Mediterrani del Paisatge dedicat al tema “Paisatges me-
diterranis en procés de canvi” com a conseqüència de les transformacions causades per la expansió urbana, les 
activitats econòmiques i les infraestructures.

Amb aquesta fi nalitat, es promou la presentació de dossiers de candidatura referits a plans, programes, projectes, 
obres realitzades, concursos d’idees, actuacions de sensibilització, de formació i de comunicació que constitueixin 
una experiència signifi cativa des del punt de vista paisatgístic.

Camps temàtics
La III edició del Premi Mediterrani del Paisatge enllaça amb els objectius del projecte PAYS.MED.URBAN, en el qual 
es tracten aquells aspectes paisatgístics que desenvolupen un important paper en l’atractiu i en la capacitat compe-
titiva de les àrees urbanes. Aquests aspectes es resumeixen en 6 camps temàtics sobre els quals hauran de versar 
les candidatures presentades:

Existència d’espais oberts periurbans sufi cients i ben gestionats, posant especial atenció en les funcions de  
paisatge de l’agricultura periurbana.
Oferir àrees “d’oportunitat/d’ocasió” ben dissenyades des del punt de vista del paisatge per a l’assentament  
d’empreses dels nous sectors econòmics.
Qualitat visual  en els accessos i entrades a nuclis urbans. 
Integració paisatgística de les noves zones residencials a l’espai periurbà. 

Qualitat visual i ambiental dels marges urbans (punt de contacte entre zones construïdes i zones sense urbanit- 
zar) i en la restauració paisatgística.
Protecció i millora de la imatge i la identitat urbana (vistes). 

Una mateixa candidatura podrà tractar més d’un camp temàtic. 

Candidatura
Poden participar en la selecció, mitjançant la presentació d’un dossier de candidatura, persones físiques o jurídi-
ques, públiques o privades, que hagin participat en l’elaboració, realització o gestió de les activitats presentades en 
el dossier, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria. 

Resten excloses d’aquesta convocatòria els socis que integren el projecte PAYS.MED.URBAN. No obstant això, quan 
el soci del projecte representi a l’Administració regional o comunitat autònoma, les altres entitats públiques perta-
nyents al mateix territori poden presentar candidatures elegibles a formar part del Catàleg de bones pràctiques, si 
bé no poden optar al Premi Mediterrani de Paisatge.   

Categories 
Les candidatures s’hauran d’incloure en una de les 5 categories següents; 

A. Plans i programes: hauran d’estar aprovats conforme al que estableix la legislació vigent de cada país o regió, a 
data de 31 de desembre de 2009.

B. Obres realitzades: hauran d’haver estat realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2000 i el 31 de 
desembre de 2009. 

C. Experiències de sensibilització i formació: hauran d’haver-se realitzat amb posterioritat a l’1 de gener de 2000, i 
haver-se dut a terme amb anterioritat al 31 de desembre de 2009

D. Activitats de comunicació: les obres proposades hauran d’haver estat realitzades i/o fetes públiques amb anteri-
oritat al 31 de desembre de 2009. 

E. Projectes i concurs d’idees (no executades): hauran d’haver participat en algun concurs o convocatòria publicada 
amb anterioritat al 31 de desembre de 2009.

Totes les candidatures hauran d’estar referides a l’àmbit territorial de les respectives regions que participen en el 
projecte PAYS.MED.URBAN.

Terminis i lloc per a la presentació
L’últim dia del termini per a la presentació de les 
candidatures és el 31 de juliol de 2010. Com a 
justifi cant es tindrà en compte la data del segell 
postal de la tramesa.

Els candidats hauran d’enviar el seu dossier 
en un sobre tancat especifi cant “PROGRAMA 
MED–PROJECTE PAYS MED URBAN”, a: 

Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
C/ d’Aragó, 244-248
08007 Barcelona

Més informació :
93 567 27 65
www.gencat.cat/ptop
servei_paisatge.ptop@gencat.cat


