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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ORDRE ARP/117/2016, de 12 de maig, per la qual es convoca la tercera edició del Premi Ruralapps
corresponent a l'any 2016 i se n'aproven les bases reguladores.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant, DARP, va ser pioner en la
utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) mitjançant el seu portal RuralCat, un
portal web orientat als professionals dels diferents àmbits d'actuació del DARP.
En aquests moments, amb la implantació de dispositius mòbils i tauletes de forma generalitzada, estem
assistint a una irrupció d'aplicacions informàtiques mòbils, apps, orientades a aquests dispositius, i es constata
a nivell global un creixement en la realització d'aquestes aplicacions mòbils útils per a tots els àmbits i sectors.
També es constata que hi ha empreses que desenvolupen apps i/o aplicatius orientats al sector agrari,
alimentari i rural. No obstant això, i malgrat que aquestes tecnologies afecten directament el sector agrari,
alimentari i rural, el DARP no té la capacitat, ni l'agilitat, per poder conèixer i valorar el que s'està fent.
Mitjançant l'Ordre AAM/292/2014, de 15 de setembre (DOGC núm. 6719, de 2.10.2014), el DARP va crear i
convocar el Premi Ruralapps, amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen
orientades al nostre sector, i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils per
als sectors en els quals el DARP és competent. És per això que es considera necessària la realització d'una
nova edició del Premi Ruralapps amb la finalitat que aflorin les possibles apps que existeixen en el mercat de
les TIC, orientades o que aportin solucions tecnològiques als ciutadans o als professionals dels sectors agrari,
alimentari i rural.
El Premi Ruralapps estableix dos tipus de premi, un per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques
innovadores a la ciutadania i un altre per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques al professional del
sector agrari, alimentari i rural.
El règim d'aquest premi serà el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de
minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).
Per tant, amb aquesta Ordre s'aproven les bases reguladores del Premi Ruralapps i se'n convoca la tercera
edició, corresponent a l'any 2016.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector que desenvolupa apps útils al
sector agrari, alimentari i rural mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a
proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions
que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1
Aprovar les bases que regulen la concessió del Premi Ruralapps, que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Convocar, per a l'any 2016, la tercera edició del Premi Ruralapps, d'acord amb les bases reguladores
establertes a l'annex 1 d'aquesta Ordre.
2.2 El termini de presentació de candidatures és de quatre mesos a comptar des de l'endemà de la publicació
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d'aquesta Ordre en el DOGC.
2.3 Els premis d'aquesta Ordre van a càrrec de la partida pressupostària AG06 D/483000100/5740 dels
pressupostos del DARP per a l'any 2016, dotada amb una quantia màxima de 6.000,00 euros.
S'estableixen dos tipus de premi: Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques
innovadores a la ciutadania, i Ruralapps-professional del sector, per a l'app destinada a donar solucions
tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agrari, alimentari i rural, dotats amb 3.000,00
euros cadascun.
2.4 L'òrgan instructor de les candidatures presentades és la persona titular de la Direcció General
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre la concessió del premi és la persona titular del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A aquests efectes estarà assistit pel jurat, la
composició del qual es detalla a la base 8 de les bases reguladores a què fa referència l'apartat 1 d'aquest
article.
2.6 El termini màxim per resoldre la concessió del premi és el 15 de novembre de 2016 i es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2.7 Contra la resolució del conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació, que posa fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar
a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució de concessió, sense perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre que es consideri adient.
2.8 Els premis concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat/ i al web,
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del
Departament.

Article 3
Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels
premis objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 2.

Disposició addicional
En tot el que aquestes bases reguladores no preveuen serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, d'acord amb el que estableix la seva disposició addicional desena, i el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
especialment pel que fa al reintegrament de quantitats percebudes indegudament.

Disposició final
Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 12 de maig de 2016

Meritxell Serret i Aleu
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Annex 1
Bases reguladores

–1 Objecte del Premi
L'objecte del Premi Ruralapps és impulsar el desenvolupament d'aplicacions mòbils en el marc del sector agrari,
alimentari o rural, distingint les empreses que hagin desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals
que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

–2 Modalitats del premi
S'estableixen dues modalitats de Premi:
- Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que
facilitin l'accés a la informació, en l'àmbit agrari, alimentari i/o rural.
- Ruralapps-professional del sector, per a l'app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les
professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió,
l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat,
tant en l'àmbit d'empresa com de la persona, i que abasti des del procés de producció del producte fins a la
comercialització.

–3 Empreses i persones destinatàries
El Premi Ruralapps –en les seves dues modalitats– està destinat a qualsevol persona física o jurídica que hagi
desenvolupat una aplicació mòbil funcional per als sectors agrari, alimentari o rural. Les apps presentades
poden ser de nova creació o bé estar en una fase comercial.
Podrà optar al Premi qualsevol candidat que hagi desenvolupat una aplicació mòbil destinada a aportar
solucions en qualsevol dels àmbits d'actuació del DARP, orientades tant a la ciutadania com als professionals
dels sectors.
Aquests àmbits d'actuació són:
- Agricultura i ramaderia.
- Pesca i aqüicultura.
- Gestió forestal i medi natural.
- Indústria agroalimentària i alimentació.
- Formació, transferència, assessorament i innovació en l'àmbit agroalimentari i rural.
- Desenvolupament rural.

–4 Tipus i quantia del premi
4.1 La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases reguladores.
4.2 La quantia màxima destinada a aquest premi i a la nominació i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha
d'imputar és la que determina l'article 2 d'aquesta Ordre per a l'any 2016, i per als anys següents, la que
indiqui la Resolució de convocatòria corresponent.
4.3 La determinació dels imports del premi s'efectua en la convocatòria corresponent.
4.4 Aquest premi es sotmet al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i per
tant el total d'ajuts de minimis atorgats a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros bruts
durant un període de tres exercicis fiscals.
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4.5 Les aplicacions mòbils presentades per les persones o les empreses candidates seran examinades pels
membres del jurat del premi, constituït d'acord amb el que estableix l'apartat 8, els quals, d'acord amb els
criteris d'avaluació que s'estableixen a l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores, donaran la seva valoració de
la candidatura avaluada.
4.6 S'atorgarà un premi d'entre les candidatures que resultin acceptades per a cadascuna de les dues
modalitats.
4.7 El premi consisteix en una dotació econòmica individualitzada per a les empreses premiades de cadascuna
de les dues modalitats a què fa referència la base 2, i d'un diploma per a les dues empreses premiades i dues
finalistes d'ambdues modalitats que no comporten remuneració econòmica.
4.8 El premi no es podrà dividir entre diferents candidatures.
4.9 L'import del premi podrà ser reduït totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva,
com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

–5 Criteris d'avaluació per modalitat
Per a la selecció de les candidatures, les persones membres del jurat consideraran la millor aplicació mòbil com
a solució tecnològica innovadora per als sectors agrari, alimentari i/o rural.
Les candidatures que participin en el Premi Ruralapps es valoraran d'acord amb el barem de puntuació que es
detalla a continuació, de manera que cada membre del jurat pot puntuar cada app candidata amb un màxim
de 10 punts repartits de la següent manera:
- Cobreix una necessitat o soluciona una problemàtica real del sector. Fins a 2 punts;
- Originalitat, creativitat i component innovador. Fins a 3 punts;
- Usabilitat i experiència de l'usuari/usuària final. Fins a 2 punts;
- L'aplicació que motiva la presentació de la candidatura haurà d'estar desenvolupada i en correcte
funcionament (tot i que no és necessari que estigui en un app store) en el moment de presentar-se al premi.
Fins a 2 punts;
- Que estigui realitzada preferentment en català. Fins a 1 punt.

–6 Concurrència amb ajuts
Sense perjudici de les limitacions que disposa l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013, el règim d'acumulació
amb altres ajuts de minimis es regeix pel que estableix l'article 5 del reglament esmentat. Els premis que
s'estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a d'altres ajuts públics per les mateixes despeses
subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les
circumstàncies concretes de cada cas per la normativa comunitària.

–7 Presentació de candidatures i documentació
7.1 Les sol·licituds de participació en aquests premis s'adreçaran a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries, i s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web
http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment que estableix l'annex 1, dins el termini que disposa la
convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
7.2 La sol·licitud inclourà les dades identificatives de la persona física o jurídica que ha desenvolupat l'app
candidata i, si s'escau, de la persona representant corresponent, i s'acompanyarà del material següent:
a) L'enllaç a una app perquè el jurat pugui descarregar-se-la per avaluar-la, en un format adequat que permeti
valorar-ne el funcionament i l'aportació al sector.
b) Una explicació de l'app i dels beneficis i les millores que comporta.
c) La documentació que es consideri d'interès per detallar i aclarir les accions que preveu l'app i el seu impacte.
A més a més, a la candidatura, els finalistes hauran d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació.
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No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona física o
jurídica candidata els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap
modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats
i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot
aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies
hàbils:
a) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.
b) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si
escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques, Registre de cooperatives o
Registre de societats agràries de transformació (SAT), es verificarà d'ofici.
c) En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat
per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.
7.3 L'imprès de candidatura inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació
i que la persona candidata ratifica mitjançant la signatura d'aquest:
a) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableixen
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ni l'article 99 del Decret legislatiu
3/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
b) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la
legislació vigent, si escau.
c) Ajuts de minimis rebuts en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que
l'ajut global de minimis que hagi rebut no superi els límits establerts.
d) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conforme
l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i
detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de
treball.
e) Estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de
la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.
f) Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat,
fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
g) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució
administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al
registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250
treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb el que estableix l'article 36
de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de plans
d'igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i en cas que el pla no constés en l'esmentat registre, la
persona beneficiària l'haurà d'aportar.
h) Realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets
d'autor: compliment la normativa sobre propietat intel·lectual.
i) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats
econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
j) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.
k) Als centres laborals, compliment de la normativa de política lingüística: Fer constar, almenys en català, els
rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals
adreçats a les persones que hi treballen.
l) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, compliment de la normativa de política lingüística:
Atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la
senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les
persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
candidatura per participar en la convocatòria pública d'aquests premis deixen sense efecte aquest tràmit, des
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del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la
inadmissió de la candidatures per participar en la convocatòria pública d'aquests premis, sens perjudici que
puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7.4 Les dades de caràcter personal que es facin constar a la documentació i a les candidatures presentades al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'utilitzaran exclusivament per valorar la
candidatura presentada per cada empresa, agroindústria o entitat associativa agrària i fer les publicacions
corresponents a la difusió d'aquest premi, i el seu tractament està subjecte al que estableix la Llei 15/1999, de
13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les normes de desplegament.
7.5 La presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada comportarà l'autorització al Departament
per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació del premi. Si la persona
sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti
el certificat o els certificats corresponents.
7.6 La presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada faculta el DARP per comprovar la
conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.
7.7 No caldrà especificar a quina de les dues modalitats del premi es presenta d'acord amb la base 8.4.
7.8 Especificitats i concrecions que hauran de complir les apps presentades al Premi Ruralapps:
- Només seran vàlides les aplicacions que estiguin directament relacionades amb les activitats dins l'àmbit
d'actuació d'aquest concurs.
- Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No s'accepten prototips no
funcionals.
- No és necessari que l'aplicació estigui disponible comercialment, però en cas que es requereixi, haurà d'estar
disponible per al jurat.
- Per optar a la valoració per part del jurat, l'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com
a aplicació per a navegador (browser) o com a aplicació nativa en alguna de les plataformes següents:
Android, iOS o Windows Phone.
- L'aplicació no pot tenir continguts ni referències sexuals explícites o suggeridores, violentes o despectives
envers col·lectius ètnics, racials, de gènere, religiosos, professionals o d'edat, irreverents o pornogràfics.
- No es poden promocionar medicaments il·legals o armes de foc (o l'ús de qualsevol dels anteriors), o
qualsevol activitat que pugui ser insegura o perillosa, o amb missatges polítics.
- El contingut no pot ser obscè o ofensiu, ni donar suport a cap forma d'odi o a grups d'odi, ni incloure
comentaris despectius sobre els organitzadors o els seus productes o serveis, o altres persones.
- El contingut no pot tenir marques o logotips que siguin propietat d'altres o fer publicitat o promoure qualsevol
marca o producte de qualsevol tipus.
- No es poden incloure materials amb drets d'autor propietat de tercers (com ara fotografies, escultures,
pintures i altres obres d'art o imatges publicades en llocs web o a la televisió, en pel·lícules o altres mitjans).

–8 Jurat
8.1 Les candidatures, les examinarà un comitè de persones expertes, que actuarà com a jurat. El jurat
seleccionarà les candidatures guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi d'entre totes aquelles
que aportin solucions al sector agroalimentari en el sentit més ampli, i les proposarà al conseller o consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió.
8.2 El jurat estarà constituït per tres persones representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i tres de la fundació EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya, que col·labora impulsant i difonent
el Premi, i el director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que actuarà
com a president o presidenta. Es procurarà que la composició del jurat sigui paritària.
8.3 Les persones membres del jurat seran designades pel seu president o presidenta.
8.4 El jurat ubicarà cada app presentada a la modalitat que millor s'adapti segons la informació rebuda.
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–9 Tramitació, resolució i publicació del Premi
9.1 El procediment de concessió del premi es farà en règim de concurrència competitiva.
9.2 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre són els que es fixin en la convocatòria corresponent.
9.3 El jurat podrà sol·licitar a les empreses candidates la informació que consideri necessària per a l'elaboració
de l'informe d'avaluació.
9.4 Els premis podran quedar deserts, si així ho consideren les persones membres del jurat. El premi no es
podrà dividir entre diferents entitats candidates.
9.5 D'acord amb la documentació presentada i l'acta del jurat, el/la president/a del jurat elevarà la proposta de
resolució corresponent a l'òrgan competent per emetre resolució.
9.6 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import del premi, les condicions que haurà de
complir la persona beneficiària i el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb Reglament (UE) 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de
la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013). Així mateix s'ha de fer constar que la
fermesa de la resolució de concessió del premi comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es
troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de
Catalunya.

–10 Pagament
10.1 La proposta de pagament del premi s'efectuarà mitjançant xec bancari nominatiu en l'acte de lliurament.
10.2 Els òrgans competents del Departament comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir al
premi, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de
dades i registres.
10.3 Les persones beneficiàries, per rebre el premi, han d'estar al corrent de les obligacions amb
l'Administració tributària i la social en el moment que el Departament realitzi les comprovacions corresponents
amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir
deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de
l'autorització al Departament a què es refereix l'apartat 7.5.
10.4 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el
que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

Annex 2
Tramitació telemàtica de les candidatures

–1 Adaptació del procediment
El procediment de candidatura als premis regulats a l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació
utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex 2.

–2 Presentació de candidatures
2.1 Les candidatures per participar en la convocatòria pública d'aquests premis s'han de presentar per mitjans
telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.
2.2 Les candidatures realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan
s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a
l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus
de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la
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sol·licitud.

–3 Registre
L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les candidatures presentades per mitjans telemàtics és el
Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

–4 Identificació de la persona candidata
4.1 La identificació de la persona candidata es farà mitjançant la utilització de sistemes de signatura electrònica
que determina la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 59/2003, de
19 de desembre, de signatura electrònica, i l'esquema nacional de seguretat regulat en el Reial decret 3/2010,
de 8 de gener.
4.2 En cas que la candidatura sigui d'una persona jurídica, per realitzar la candidatura de participació serà
necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord
amb el que estableix el paràgraf anterior.

–5 Còmput de terminis
5.1 La presentació de candidatures a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex 2 es
pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.
5.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de
Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

–6 Efectes de la presentació de candidatures
6.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica,
el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació reconeix la validesa i l'eficàcia de les
candidatures presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4
d'aquest annex.
6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la candidatura aportant la confirmació de la recepció de
la candidatura de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada,
i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

–7 Programes i aplicacions
Els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les
convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

–8 Notificació telemàtica
El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat/) que actua com
a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per
la legislació vigent.
Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions, per correu electrònic o missatge
curt a la bústia o telèfon/s indicat/s.
D'acord amb l'article 28.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, i amb l'article 56.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del Departament
disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals
no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu visualitzat la
notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7124 - 20.5.2016
CVE-DOGC-A-16139049-2016

notificació s'entén que aquesta ha estat practicada. Des del moment en què es rebutja la notificació aquesta es
considera practicada.

(16.139.049)
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