
L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) convoca el 
Premi ICIP Constructors de Pau 2016. Aquest premi té la 
finalitat de guardonar i reconèixer públicament a persones, 
entitats o institucions que han treballat i han contribuït d’una 
manera destacada i dilatada en el foment i la construcció de 
la pau. 

RESUM DE LES BASES DEL PREMI  
ICIP CONSTRUCTORS DE PAU 

1. Objecte

El Premi ICIP, que s’atorga amb caràcter anual, té per ob-
jecte premiar les persones, entitats o institucions que per la 
seva llarga trajectòria hagin tingut un paper rellevant en la 
construcció i en el foment de la pau, tot impulsant els valors 
i la pràctica de la cultura de la pau, de la noviolència, de la 
seguretat humana, del desarmament o de la resolució pací-
fica de conflictes.

2. Premi

El Premi ICIP Constructors de Pau 2016 consistirà en una 
distinció honorífica, un reconeixement públic, una escultura 
creada pel Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, i una 
dotació econòmica de 4.000€. 

3. Persones, entitats i institucions  
que poden ser proposades al Premi 

•	Poden optar a aquest premi aquelles persones físiques, en-
titats públiques o privades sense ànim de lucre o instituci-
ons d’arreu del món que, amb la seva actuació i trajectòria, 
hagin contribuït de manera destacada a la construcció i el 
foment de la pau.

•	No es concediran premis a títol pòstum.

4. Presentació de candidatures

•	 Poden presentar candidatures les persones, entitats públi-
ques o privades sense afany de lucre o institucions que ha-
gin destacat en el camp del foment i la construcció de la 
pau.

•	Cap persona, entitat o institució pot proposar-se a si ma-
teixa per a l’atorgament del Premi. Tanmateix les entitats i 
institucions poden presentar com a candidat/a a persones 
que hagin tingut o mantinguin una relació amb elles.

•	Les candidatures que no van ser guardonades en edicions 
anteriors del Premi poden tornar a presentar-se en aques-
ta edició.

•	Les candidatures s’han de presentar omplint el model de 
sol·licitud i lliurant-lo presencialment al registre de l’ICIP1 
(C. Tapineria 10, 3, 08002 Barcelona) o a qualsevol altre 
registre de l’administració pública. També es pot enviar a 
l’ICIP per correu postal administratiu.

•	Les candidatures presentades fora de termini o únicament 
per e-mail no podran ser considerades.

•	El model de sol·licitud es pot obtenir a les dependències de 
l’ICIP, al web de l’ICIP (http://www.icip.cat) i a Tràmits 
Gencat (http://tramits.gencat.cat).  

•	En cas de dubtes sobre les formes de presentar les candida-
tures, podeu contactar amb l’ICIP a través del correu elec-
trònic icip@gencat.cat o trucant al 93 554 42 86.

5 Requisits

Les candidatures presentades hauran d’anar acompanyades 
de la documentació següent:
- Model de sol·licitud emplenat
- Acord de l’òrgan de govern de l’entitat proposant, si escau, 

que decideix la presentació de la candidatura.

1. A partir del 4 de juliol, el registre de l’ICIP tanca a les 15h.
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- Declaració de qui presenta la candidatura confirmant la 
veracitat de la informació aportada i confirmant el com-
pliment dels requisits d’aquest Premi.

- Declaració de la persona, entitat o institució proposada 
com a candidata expressant la seva conformitat de parti-
cipació al Premi, confirmant que compleix plenament amb 
els requisits establerts a les bases reguladores del Premi i 
autoritzant l’ICIP a comprovar que està al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Opcionalment, documentació complementària o més in-
formació sobre la biografia o trajectòria de la persona, en-
titat o institució proposada.

- Opcionalment, també es poden adjuntar adhesions o su-
ports d’altres persones, entitats o institucions a favor de la 
candidatura.

6. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el  
dilluns 25 de juliol de 2016. 

7. Jurat

El Jurat del Premi ICIP Constructors de Pau estarà format 
pels membres de la Junta de Govern de l’ICIP. 

8. Criteris de valoració

Per a la selecció de la persona, entitat o institució beneficiària 
del Premi, el jurat valorarà els següents aspectes:

- Els mèrits de la persona, entitat o institució, a partir de la 
documentació presentada, i eventualment, de documenta-
ció complementària recopilada a través de fonts públiques 
per l’ICIP.

- La seva implicació prolongada i el compromís ferm en 
l’àmbit de la construcció i el foment de la pau a l’esfera 
internacional, nacional o local.

- La pertinença i la rellevància intrínseca de les actuacions 
realitzades en la promoció dels valors destacats per la con-
vocatòria.

- La repercussió i la influència de les actuacions o trajectò-
ria de la persona, entitat o institució sobre la societat, les 
comunitats o les persones en l’àmbit internacional, naci-
onal o local. 

9. Veredicte i notificació  
de la concessió del Premi

•	El Premi es concedirà mitjançant Acord de Junta de Go-
vern de l’ICIP, es notificarà a la persona, entitat o institució 
guanyadora, i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC), al Tauler electrònic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya  i a la pàgina web de 
l’ICIP.

•	El Premi no es podrà dividir entre diferents candidatures.

•	El Premi pot ser declarat desert si, a judici de la majoria del 
jurat, cap de les candidatures presentades és considerada 
mereixedora d’acord amb els criteris de valoració. 
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Aquest document constitueix un resum de caràcter orientatiu sobre la convocatòria del Premi ICIP Constructors de Pau 
2016. A efectes jurídics, només són vàlides les bases publicades al DOGC 7134 del dia 3 de juny de 2016.


