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Número de registre 6749

PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Extracte convocatòria 32è Premi Turístic Internacional ‘‘Pica d’Estats’’ de premsa, ràdio, televisió i Internet

BDNS (Identif.): 579627.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579627

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar en la Base de
Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

1. Beneficiaris
El Premi va adreçat a autors 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.

2. Objecte
El Premi va adreçat als autors de treballs periodístics publicats en qualsevol suport (premsa escrita, ràdio,
televisió, Internet, etc.) i produïts en qualsevol idioma en el període comprès entre el entre el 19 d’octubre de
2019 i  el  30  de setembre de 2021,  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, a excepció 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, a excepció de la fotografia, on podran
optar en dues categories.

3. Bases reguladores
Bases reguladores per  a la concessió del  Premi Turístic Internacional  “Pica d’Estats” de premsa, ràdio,
televisió i Internet, publicades en el BOP número 90, de data 12 de maig de 2021.

4. Quantia
L’import  total  de la  convocatòria  és  de 45.000  euros.  Aquest  import  anirà  a  càrrec de la  corresponent
aplicació  pressupostària  de l’exercici  econòmic  2022 del  Patronat  Intercomarcal  de Turisme “Terres  de
Lleida” de la Diputació de Lleida.

La concessió dels premis queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de la concessió.

5. Publicitat de la convocatòria
La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la província de Lleida a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
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6. Termini de presentació de sol·licituds
La presentació i la inscripció de treballs es faran en el termini comprès entre l’1 d’octubre i el 31 d’octubre de
2021, ambdós inclosos.

7. Òrgans competents per a la instrucció i resolució
L’ordenació i la instrucció dels expedients es duran a terme per part del Patronat Intercomarcal de Turisme
“Terres de Lleida” de la Diputació de Lleida.

Les diferents sol·licituds presentades seran informades pel Jurat qualificador, que formularà una proposta
que serà aprovada pel President del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”.

El  Jurat  qualificador  el  formaran  reconeguts  professionals  del  món  de  la  comunicació,  nomenats  per
resolució del President del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”.

El president del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” aprovarà la proposta de resolució que
formuli el Jurat qualificador.

8. Altres dades
a) Categories i imports dels premis

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, reportatges multimèdia interactius o d’altres formats digitals que tractin sobre
l’àmbit turístic de Lleida, publicats a internet o a les xarxes socials.

La dotació econòmica de les vuit categories del Premi es distribuirà de la manera següent:
- 1 Premi especial de 10.000,00 euros, al millor treball d’entre les 8 categories del Guardó.
- 7 premis de 5.000,00 euros, per a cadascuna de les categories restants.

b) Forma i lloc de presentació de sol·licituds
La sol·licitud-Butlleta d’inscripció i els treballs periodístics hauran de ser lliurats pels autors, o per qualsevol
persona o entitat que n’acrediti el consentiment.

La sol·licitud-Butlleta d’inscripció que s’adreçarà a la Presidència del Patronat de Turisme de la Diputació de
Lleida, es troba a la Pàgina Web del Patronat de Turisme: https://www.aralleida.cat/PICA/, i haurà de ser
emplenada de forma digital en el cas de presentació telemàtica.

Opcions de presentació:
1. Telemàtica
La sol·licitud-Butlleta d’inscripció i els treballs periodístics, s’hauran de presentar a través de la Instància
genèrica  de  l’Apartat  Tràmits  Electrònics  de  la  Pàgina  Web  del  Patronat  de  Turisme:
https://www.aralleida.cat/tramits-electronics/

Requisits:
- Per poder fer el registre en línia cal disposar d’un sistema de signatura electrònica vàlida.
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-  La  sol·licitud-Butlleta  d’inscripció  s’haurà  d’emplenar  digitalment,  tenir  format  PDF  i  estar  signada
electrònicament.

- En el cas que la documentació que s’hagi d’adjuntar( treballs periodístics) ocupi més de 20MB i per tant no
sigui possible trametre per instància genèrica, es podrà lliurar mitjançant un enllaç a un fitxer descarregable
a traves de l’adreça de correu electrònic: info@aralleida.cat

En aquest cas, s’haurà d’indicar el número de registre assignat a la Butlleta presentada prèviament, en el
títol del document presentat i en la tramesa.

2. De forma presencial
- La sol·licitud-Butlleta d’inscripció i els treballs periodístics s’hauran de presentar al Registre del Patronat de
Turisme  de  la  Diputació  de  Lleida,  rambla  Ferran,  18,  3r,  25007  Lleida,  amb  cita  prèvia  al  correu:
info@aralleida.cat

-  La  sol·licitud-Butlleta  d’inscripció  es  troba  en  la  Pàgina  Web  del  Patronat  de  Turisme:
https://www.aralleida.cat/PICA/

3. Per correu certificat
- La sol·licitud-Butlleta d’inscripció i els treballs periodístics s’hauran d’adreçar a:
Premi Pica d’Estats.
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Rambla Ferran 18, 3r, 25007 Lleida.

-  La  sol·licitud-Butlleta  d’inscripció  es  troba  en  la  Pàgina  Web  del  Patronat  de  Turisme:
https://www.aralleida.cat/PICA/

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.

c) Publicació dels acords de concessió dels premis
Els premis atorgats en la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOP). Els
premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

d) Recursos
L’acord de concessió dels premis posa fi a la via administrativa.
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