
Proposta de candidatura

Persona física

Persona jurídica

Candidatura proposada

Nom i cognoms / Raó Social

NIF

Adreça

Municipi i codi postal

País

Telèfon contacte

Email contacte

Pàgina web (opcional)

Premi ICIP 
Construcció 
de Pau



Justificació de la candidatura
Resum de la trajectòria de la persona, 
entitat o institució que es presenta 
com a candidata al Premi destacant les 
actuacions més rellevants que motiven 
la seva presentació (màxim 500 
paraules):



Repercussió i influència 
de la tasca realitzada 
(màxim 300 paraules):

Altres dades d’interès 
(màxim 300 paraules):



Declaracions responsables

Declaro responsablement que compto amb el coneixement 
i la conformitat de la persona candidata a participar en 
la convocatòria (és imprescindible marcar aquesta casella)

Declaro responsablement que accepto plenament totes les bases del 
Premi ICIP Construcció de Pau 2022 publicades al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (és imprescindible marcar aquesta casella).

Lloc i data: 

Signatura (de la persona física o del/la representant legal de la persona 
jurídica que presenta la sol·licitud):

Documents adjunts opcionals

Opcionalment, documentació complementària o més informació sobre 
la biografia o trajectòria de la persona, entitat o institució proposada.

Opcionalment, també es poden adjuntar adhesions o suports d’altres 
persones, entitats o institucions a favor de la candidatura

El termini per presentar candidatures acaba el 24 de febrer de 2022. 

Si envieu la candidatura des de fora de Catalunya, us recomanem 
consultar prèviament l’ICIP sobre els procediments de presentació. 

Per a més informació podeu consultar el web de l’ICIP (www.icip.cat) 
o contactar amb el seu equip al telèfon 667 259 820 o a l’adreça 
convocatories@icip.cat.

Informació sobre qui presenta la candidatura

Adreça

Municipi i codi postal

País

Telèfon contacte

Email contacte

Pàgina web (opcional)

Raó Social

Nom i cognoms  
(del/a representant legal)

NIF

Nom i cognoms

NIF

Persona física

Persona jurídica
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