BASES
ARTICLE 1. Convocatòria
1.1 S’obre la convocatòria pública per a la
concessió del Premi al millor jove artesà alimentari
innovador i es convoca el corresponent a l’any
2004.
1.2 El Premi està dotat amb la quantitat de 4.000
euros que aniran a càrrec de la partida
1704D/226170200/7142 dels pressupostos del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
a l’any 2004.
ARTICLE 2. Destinataris
2.1 El Premi està destinat als joves artesans
alimentaris de Catalunya, menors de quaranta
anys en el moment de la sol·licitud, que disposin
de la carta d’artesà alimentari, que desenvolupin la
seva activitat en una empresa artesanal
alimentària reconeguda per l’Administració d’acord
amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat
agroalimentària i el Decret 163/1986, de 26 de
maig, sobre l’artesania alimentària, que hagin
treballat de forma destacada en qualsevol de les
actuacions que descriu l’article 2.2 d’aquesta
Ordre, i que hagin obtingut, com a conseqüència
d’aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel
que fa a la qualitat, la bona imatge i la
competitivitat de les produccions artesanes
alimentàries.
2.2 Els participants han de fomentar les actuacions
següents:
Recerca i desenvolupament de nous productes
artesans alimentaris.
Incorporació de noves tècniques en l’elaboració de
productes artesans alimentaris.
Millora de la imatge dels productes artesans
alimentaris.
Implantació de noves vies de comercialització dels
productes artesans alimentaris.

Recuperació i divulgació de productes artesans
alimentaris tradicionals de Catalunya.
ARTICLE 3. Candidatures
La candidatura per prendre part a la convocatòria i
la documentació complementària a que fa
referència l'article 4 d'aquesta Ordre s'adreçaran al
conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. La
candidatura es presentarà en el formulari que a
aquest efecte es trobarà als serveis territorials,
oficines comarcals i a la pàgina web del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
(http://www.gencat.net/darp/premijoveartesa.htm)
ARTICLE 4. Termini i documentació
4.1 La candidatura ha d’anar acompanyada de la
documentació següent:
a) Currículum del sol·licitant.
b) Memòria tècnica on es descrigui exhaustivament
l’actuació per la qual el candidat concursa.
4.2 El termini per a la presentació de la
candidatura i la documentació a què fa referència
l’apartat anterior serà fins el 3 de novembre de
2004.
4.3 La candidatura es presentarà als Serveis
Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614,
08007 Barcelona).
4.4 Les dades que es facin constar a les
candidatures i a la documentació presentades
seran tractades pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i pels membres de la Comissió
d’Artesania Alimentària amb la més estricta
confidencialitat i s’utilitzaran exclusivament per
valorar la candidatura presentada per cada artesà.

ARTICLE 5. Criteris d’avaluació
Per a la selecció de les candidatures es
consideraran els mèrits següents:
a) Que es tracti d’innovacions amb un potencial
d’adaptació elevat per a les empreses artesanes
de Catalunya.
b) Que millori el prestigi del sector artesanal i
signifiqui una millora de la qualitat del productes
artesans.
c) Rellevància de les actuacions a nivell social.
d) Obertura de noves vies de comercialització
ARTICLE 6. Jurat
6.1 Les candidatures seran examinades per la
Comissió d’Artesania Alimentària, la qual va ser
creada per la Llei 14/2003, de 13 de juny, de
qualitat agroalimentària, que actuarà com a jurat.
6.2 Les candidatures es valoraran d'acord amb els
criteris d’avaluació establerts a l’article 5.
6.3 La Comissió d’Artesania Alimentària establirà
prèviament un barem intern per cadascun dels
criteris d’avaluació.
ARTICLE 7. Premi i nominacions
7.1 El Jurat seleccionarà el guanyador del Premi i
el proposarà al conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca per a la concessió corresponent.
7.2 El premi es podrà dividir entre diferents
candidats.
7.3 El premi podrà quedar desert si així ho estimen
els membres del jurat.
ARTICLE 8. Concessió i publicació
La concessió del Premi al millor jove artesà
innovador s’efectuarà mitjançant resolució del
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord
amb la proposta de la Comissió d’Artesania
Alimentària, i es publicarà al DOGC.

ARTESÀ ALIMENTARI INNOVADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
va crear i convocar el Premi al millor jove artesà
alimentari innovador de l'any 2003, amb la finalitat
de
fomentar
actuacions
innovadores
i
capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar
la qualitat i la bona imatge dels productes artesans
de Catalunya i guardonar l’esforç dels joves
artesans alimentaris en la recuperació, la
innovació, la diversificació i el disseny d'aquests
productes.

PREMI AL MILLOR JOVE
ARTESÀ ALIMENTARI
INNOVADOR 2004

PREMI AL MILLOR JOVE ARTESÀ
ALIMENTARI
INNOVADOR 2004
Premiats convocatòria 2003

Dotació del Premi:
4.000 euros
Presentació de candidatures:
Als serveis centrals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
(Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007
Barcelona)

TERESA GRAUPERA
Pastissera
JORDI VIVET MARTÍNEZ
Cansalader-Xarcuter
Per a més informació i presentació de
candidatures:

Documentació a presentar:
A) Formulari de candidatures
B) El Currículum vitae del candidat
C) Una memòria tècnica on es descriu
exhaustivament l’actuació per la qual es
concursa.
D) Altre documentació que considero d’interès
per detallar i aclarir les actuacions que s'han
de valorar. (Opcional)
Termini de presentació:

Serveis Centrals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(http://www.gencat.net/darp/premijoveartesa.htm)
Servei de Denominacions i Marques
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca

