
Resum de les bases del Premi ICIP 
Construcció de Pau

1. Premi
El Premi ICIP Construcció de Pau 2023 consisteix en una distinció 
honorífica, un reconeixement públic, una escultura creada pel Premi Nobel 
de la Pau Adolfo Pérez Esquivel i una dotació econòmica de 6.000€.

2. Qui pot optar al Premi ICIP Construcció de Pau?
• Poden optar a aquest premi persones físiques i persones jurídiques sense 

ànim de lucre d’arreu del món que hagin contribuït de manera destacada 
a la construcció i el foment de la pau, a Catalunya o a qualsevol altre país.

• No es concediran premis a títol pòstum.

3. Qui pot presentar una candidatura i com ho ha de fer?
•  Tota persona física o jurídica pot presentar candidatures. No s’admetran 

les candidatures que es proposin a si mateixes. 

• Les candidatures que no van ser guardonades en edicions anteriors 
poden tornar a presentar-se en aquesta edició.

• Només s’admetrà un màxim de dues candidatures per sol·licitant. 
Si alguna persona sol·licitant presentés més de dues candidatures, 
només s’acceptarien les dues últimes registrades.

L’Institut Català Internacional per la Pau 
(ICIP) convoca el Premi ICIP Construcció 
de Pau 2023. Aquest premi té la finalitat de 
guardonar i reconèixer públicament 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. 
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• La presentació de sol·licitud(s) es trametrà preferentment pels mitjans 
telemàtics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) mitjançant la Seu 
electrònica (seu.gencat.cat). També es podran presentar les sol·licituds, 
físicament, a les dependències de l’ICIP o a qualsevol dels emplaçaments 
establerts a l’article 16.4 de la llei 39/2015. No es podran admetre les 
candidatures presentades per correu electrònic. 

• En cas de dubtes sobre el procediment de presentar les candidatures, 
podeu contactar amb l’ICIP a través del correu electrònic 
convocatories@icip.cat o trucant al 667 259 820.

4. Documentació a aportar
• Les candidatures s’hauran de presentar mitjançant el formulari de 

sol·licitud disponible al web de l’ICIP (www.icip.cat) i a Tràmits Gencat 
(tramits.gencat.cat).  

• Opcionalment, la informació que consta en el formulari es pot reforçar 
amb documentació complementària i mostres de suport a la candidatura.

5. Termini de presentació
•  El termini de presentació de sol·licituds acaba el 20 de març de 2023. 

• Les candidatures presentades fora de termini no podran ser considerades.  

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

7. Criteris de valoració
Per a la selecció de la candidatura guanyadora del premi, el jurat valorarà 
els següents aspectes:

• Els mèrits a partir de la documentació presentada i, eventualment, 
documentació complementària recopilada a través de fonts públiques 
per l’ICIP.

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

• La pertinença i la rellevància intrínseca de les actuacions realitzades 
en la promoció dels valors destacats per a convocatòria.

• La repercussió i la influència de les actuacions o trajectòria sobre la societat, 
les comunitats o les persones en l’àmbit internacional, nacional o local.

• El prestigi reconegut de les persones físiques o jurídiques que presentin 
o avalin la candidatura.

8. Veredicte i notificació de la concessió del premi
•  El premi es concedirà mitjançant Acord de Junta de Govern de l’ICIP 

i, un cop acceptat, es notificarà a la persona guanyadora i es publicarà 
al Tauler electrònic de l’Administració 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. 

Aquest document constitueix un resum de caràcter orientatiu sobres les bases Premi ICIP Construcció 
de Pau 2023. A efectes jurídics, només són vàlides les bases publicades al DOGC, a la RESOLUCIÓ 
EXT/3649/2022, de 17 de novembre de 2022 i la modificació de bases i convocatòria publicada 
al DOGC, a la RESOLUCIÓ EXT/3917/2022, de 12 de desembre de 2022.
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