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Número de registre 4999

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL
Edicte d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió del Premi Turístic Internacional Pica d’Estats
de premsa, ràdio, televisió i internet
El Consell d’Administració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va aprovar en sessió 2/2017, de
20 de juny les Bases del Premi turístic Internacional “Pica d’Estats” de premsa, ràdio, televisió i internet,
amb el següent text:
Bases reguladores per a la concessió del Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de premsa, ràdio,
televisió i internet.
1. Objecte del Premi
L’objecte d’aquestes Bases és regular la concessió del Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de
premsa, ràdio, televisió i internet per part del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
2. Naturalesa i finançament
Aquests premis tenen naturalesa de subvenció en els termes previstos en la disposició addicional desena de
la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, i estan finançats pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida.
3. Procediment d’atorgament
Aquests premis es regeixen pel procediment de concurrència competitiva.
4. Beneficiaris
El Premi va adreçat a autor/s de treballs publicats, difosos o emesos en els diferents mitjans de comunicació
i que tinguin com a prioritat la difusió turística de les comarques de Lleida.
Un mateix autor podrà optar a més d’una categoria del premi.
5. Presentació de sol·licituds i forma de presentació de la documentació per participar al concurs
La inscripció i els treballs hauran de ser lliurats pels autors, o per qualsevol persona o entitat que n’acrediti
el consentiment, i tramesos a:
PREMI PICA D’ESTATS
PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Rambla Ferran, 18, 3r . 25007 Lleida
Els treballs candidats als premis caldrà que es presentin atenent els següents requeriments formals:
- Periodisme imprès: original de la publicació en què va aparèixer o en format pdf.
- Ràdio i televisió: gravació de les informacions o dels reportatges que es presentin. En el cas de programes
informatius, una selecció de tres programes unitaris tal com es van emetre.
- Internet: lliurament del treball tal com s’ha publicat en la web, ja sigui en CD multimèdia, arxiu HTML, arxiu
Flash, JPEG, GIF o impressió en paper.
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6. Requisits dels treballs
Podran optar al premi tots els treballs periodístics publicats en qualsevol suport (internet, premsa escrita,
radio, televisió, etc.) produïts en qualsevol idioma que tinguin com a prioritat la difusió turística de la realitat
de les comarques de Lleida.
En cas dels treballs transmèdia, els autors només podran optar a una categoria, excepció feta de la
fotografia.
Un mateix autor o autors només podran presentar un màxim de tres treballs per categoria, prioritzant aquella
que consideri que reflecteix amb més fidelitat el llenguatge del mitjà, excepció feta de la fotografia, on
podran optar en dues categories.
7. Modalitats del Premi
S’atorgaran 8 categories de premis:
- Premsa escrita
- Ràdio
- Televisió
- Premsa especialitzada en viatges i turisme
- Reportatge fotogràfic
- Premsa internacional al millor treball publicat o emès a l’estranger.
- Mitjans de comunicació local al qual podran optar tots els mitjans de comunicació de les Terres de Lleida.
- Internet, portals informatius multimèdia, qualsevol treball publicat a internet o a les xarxes socials
La quantitat de cada premi quedarà establerta en la corresponent convocatòria anual.
Les quantitats dels premis atorgats quedaran subjectes a la normativa tributaria vigent.
8. Termini de presentació de sol·licituds
La presentació dels treballs es determinarà en l’acord anual de la convocatòria del premi, que es publicarà
en el BOP i en la pagina web de la Diputació de Lleida.
La publicitat de la convocatòria s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
9. Jurat qualificador
El jurat el formaran reconeguts professionals del món de la comunicació, nomenats per resolució de
Presidència del Patronat.
El premi podrà ser declarat desert si el jurat ho considera oportú.
10. Deures dels beneficiaris
Són deures dels beneficiaris autoritzar al Patronat obtenir les certificacions de les administracions tributàries
i de la Tresoreria de la Seguretat Social en les que s’acrediti que el premiat està al corrent dels seus deures
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tributaris i amb la Seguretat Social en el moment de reconèixer els deures i ordenar els pagaments del
premi.
11. Instrucció de l’expedient
L’ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part del Patronat de Turisme de la Diputació.
Les diferents sol·licituds presentades seran informades pel Jurat qualificador, que formularà una proposta
que serà aprovada pel President del Patronat.
En tot cas, figurarà a l’expedient l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit disponible, adequat i
suficient.
12. Acord de concessió dels premis
El President del Patronat aprovarà la proposta de resolució que formuli el Jurat qualificador.
La resolució del President de concessió dels premis, esmentarà obligatòriament les dades següents:
- Identificació del beneficiari.
- Categoria del premi.
- Títol del treball presentat.
- Import del premi.
- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
L’acord de concessió dels premis posa fi a la via administrativa.
13. Publicació dels acords de concessió dels premis
La resolució d’atorgament dels premis es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a la pagina web
de la Diputació
Els premis atorgats seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
14 Protecció de dades personals
En compliment del previst a la Llei orgànica 15/1999, es fa constar que les dades personals derivades del
compliment de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
seran comunicades, en compliment del previst a l’art. 20 de la Llei general de subvencions, a l’administració
general de l’Estat. En qualsevol cas es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
davant el Patronat.
15. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.
16. Interpretació de les Bases
Correspon al Consell d’Administració del Patronat de Turisme, la interpretació desenvolupament de les
presents Bases.
17 Normativa supletòria
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En tot allò que no es preveu en les bases presents, seran d’aplicació les bases generals d’atorgament de
subvencions de la Diputació i els seus organismes autònoms, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans
indicada.
Lleida, 28 de juny de 2017
El president, Joan Reñé i Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
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