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 33è PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL “PICA D’ESTATS”

BENEFICIARIS

El Premi “Pica d’Estats” va adre-
çat als autors de treballs perio-
dístics publicats en qualsevol 
suport (premsa escrita, ràdio, 
televisió i Internet) i produïts en 
qualsevol idioma que tinguin 
com a prioritat la difusió turística 
de les comarques de Lleida.

REQUISITS

Els treballs han d’haver estat 
produïts i publicats en el perío-

de comprès entre l’1 d’octubre 

de 2021 i el 30 de setembre de 

2022. En el cas dels treballs trans-
mèdia, els autors només podran 
optar a una categoria, a excepció 
de la fotografia. Un mateix autor 
o autors només podran presen-
tar un màxim de tres treballs 
per categoria, prioritzant aque-
lla que considerin que reflecteix 
amb més fidelitat el llenguatge 
del mitjà, a excepció de la foto-
grafia, on podran optar en dues 
categories.

FORMAT

Els treballs candidats als premis 
s’hauran de presentar atenent 
els requeriments formals:
• Periodisme imprès: original de 

la publicació en què va aparèi-
xer o en format pdf.

• Ràdio i televisió: gravació de 
les informacions o dels repor-
tatges 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 al web, ja 
sigui en CD multimèdia, arxiu 
HTML, arxiu Flash, JPEG, GIF o 
impressió en paper.

PREMIS

La dotació econòmica és de 
45.000 € i es distribueix de la 
manera següent:
• 1 premi especial de 10.000 € al 

millor treball d’entre les 8 cate-
gories del guardó.

• 7 premis de 5.000 € per a ca-
dascun dels guanyadors de les 
categories restants.

CATEGORIES

El premi es divideix en 8 catego-
ries diferents en funció del su-
port del projecte:
• Premsa escrita.
• Ràdio.
• Televisió.
• Premsa especialitzada en 

viatges i turisme.
• Reportatge fotogràfic.
• Premsa internacional, al millor 

treball publicat o emès a l’es-
tranger.

• Mitjans de comunicació local, 
al qual podran optar tots els 
mitjans de comunicació de les 
Terres de Lleida.

• Internet: portals informatius, 
reportatges, multimèdia inte-
ractius o d’altres formats digi-
tals publicats a Internet o a les 
xarxes socials.

JURAT

El jurat estarà format per reco-
neguts professionals del món 
de la informació i la comunica-
ció, nomenats per resolució del 
president del Patronat Interco-
marcal de Turisme “Terres de 
Lleida”. El jurat es reunirà a la 
ciutat de Lleida el dissabte 4 de 
febrer de 2023.

INSCRIPCIONS 
I TERMINIS

La butlleta d’inscripció i els tre-
balls hauran de ser lliurats pels 
autors, o per qualsevol persona o 
entitat que n’acrediti el consen-
timent, en el termini comprès 
entre l’1 i el 31 d’octubre de 2022, 

ambdós inclosos. 

Forma de presentació

La presentació de la sol·licitud/
butlleta d’inscripció i els treballs 
es podrà fer mitjançant els pro-
cediments següents: 
1.- De forma telemàtica: 
A través de la instància genèrica 
de l’apartat “tràmits electrònics” 
de la web: https://tramits.diputa-
ciolleida.cat/TURISME/ 
Requisits:

- Per poder fer el registre en línia 
cal disposar d’un sistema de sig-
natura electrònica vàlida.
- La sol·licitud-butlleta d’inscrip-
ció haurà d’emplenar-se digital-
ment, tenir format PDF i estar 
signada electrònicament.

- En el cas que la documentació 
que s’hagi d’adjuntar (treballs 
periodístics) ocupi més de 20 MB 
i per tant no sigui possible tra-
metre-la per l’anomenada ins-
tància genèrica, es marcarà l’op-
ció “Documentació superior a 20 
MB” dins la mateixa instància i 
el Patronat de Turisme facilitarà, 
mitjançant correu electrònic, un 
enllaç de descàrrega.
2.- De forma presencial:
Al Registre del Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida, 
Rambla Ferran, 18, 3r, 25007 Llei-
da. Cal aportar butlleta d’inscrip-
ció, treball i fotocòpia del DNI.
3.- Per correu certificat:
Adjuntant una fotocòpia del DNI 
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, adreçada 
al president del Patronat 
de Turisme, i les bases 
completes del premi: 
www.aralleida.cat/pica

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida con-
voca el 33è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” 
de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet, amb una dotació 
econòmica de 45.000 €, distribuïts en 8 categories.

El Premi “Pica d’Estats” va adreçat als professionals de la 
informació i la comunicació que han publicat o emès tre-
balls periodístics en qualsevol gènere, extensió i format 
possibles (ràdio, televisió, premsa i Internet) sobre els 
atractius turístics del Pirineu i les Terres de Lleida.
El Premi “Pica d’Estats” és un guardó de caràcter anual 
creat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
destinat a reconèixer i premiar els continguts informatius 
elaborats per periodistes i creadors de continguts que 

ajudin a divulgar, promocionar i projectar arreu del món 
els recursos naturals, patrimonials i culturals del Pirineu 
i les Terres de Lleida i inspirin els viatges per conèixer la 
destinació i alhora donar suport al sector turístic com un 
dels àmbits econòmics més importants del territori.
El guardó disposa d’un reconeixement de prestigi, tant 
per la qualitat dels treballs presentats com pel nivell dels 
membres del jurat, a més del rigor i el compromís del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, que històricament hi 
participa exercint la presidència del jurat. Amb una dila-
tada trajectòria, el “Pica d’Estats” vol retre un reconeixe-
ment als treballs periodístics de qualitat i la tasca ingent, 
professional, creativa i rigorosa que exerceix la professió 
periodística.
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ
TELEMÀTICA

https://www.aralleida.cat/pica/

    (+34) 973 245 408i

SIGNATURA

AUTOR/A

Nom i cognoms  NIF

Adreça

Població  CP  País

Telèfon                                      Telèfon mòbil                       Correu electrónic

TREBALL I MITJÀ

Títol

Mitjà i programa        Data publicació o emissió

CATEGORIA

 PREMSA ESCRITA RÀDIO TELEVISIÓ PREMSA ESPECIALITZADA

 REP. FOTOGRÀFIC PREMSA INTERNACIONAL MITJÀ LOCAL INTERNET

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 31/10/2022

ADJUNTEU ELS ORIGINALS DELS TREBALLS I LES PROVES D’EMISSIÓ [RÀDIO I TV] 

ENVIEU A Premi “Pica d’Estats”. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida

DECLARACIÓ RESPONSABLE. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Que està al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i es compromet expressament a mantenir el compliment d’aquest requisit durant el programa inherent al reconeixement del dret del cobrament de la subvenció. 
Que està al corrent de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida i no és deutor amb la mateixa per cap resolució de procedència de reintegrament i es compromet expressament a mantenir 
el compliment d’aquest requisit  durant el període inherent al reconeixement al dret de cobrament de la subvenció.  Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions nominatives i 
excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar el Patronat de Turisme, així com les condicions que se li puguin 
derivar de l’acord d’atorgament. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 Estic d’acord amb tot el que aquí es declara

PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament 
titularitat del PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA amb CIF G25228180 i domicili social situat a Rambla Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida, amb la finalitat de tramitar la vostra candidatura al 
premi, i proporcionar-vos informació, publicacions i comunicacions relacionades amb aquesta edició del certamen. En compliment de la normativa vigent, us informem que les dades seran conservades durant el 
termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu 
a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. Per part nostra, us informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, trans-
parent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin 
inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de 
les vostres dades de caràcter personal com també del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@diputaciolleida.cat. 
Podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna. En tot allò que no es preveu a les presents bases, seran d’aplicació les bases generals d’atorgament 
de subvencions de la Diputació de Lleida, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol per al qual s’aprova el Reglament de la Llei abans indicada. Així mateix 
sol·licito la vostra autorització per oferir-vos informació sobre altres convocatòries als premis, o informació turística referent a la nostra demarcació. 

Sí, desitjo continuar rebent informació              No, no vull continuar rebent informació
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