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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ORDRE ARP/70/2017, de 27 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores del premi Ruralapps
aprovades mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig.
Mitjançant l'Ordre AAM/292/2014, de 15 de setembre (DOGC núm. 6719, de 2.10.2014), el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant DARP, va crear i convocar la primera edició dels
Premis Ruralapps, amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades als
sectors agrari, alimentari i rural, i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils
per als sectors en els quals el DARP és competent.
Mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig, es va convocar la tercera edició del Premi Ruralapps
corresponent a l'any 2016 i se'n van aprovar les bases reguladores (DOGC núm. 7124, de 20.5.2016). En
virtut de les bases reguladores, el pagament dels premis s'efectua mitjançant xec nominatiu en l'acte de
lliurament. Ara bé, s'ha constatat que aquest mitjà és poc àgil pel que fa a la gestió del pagament.
Aquesta Ordre modifica les bases reguladores del Premi Ruralapps, aprovades per l'Ordre ARP/117/2016, de 12
de maig, amb la finalitat de simplificar la tramitació del pagament del Premi Ruralapps per part de
l'Administració.
Conseqüentment, valorada la conveniència de guanyar agilitat i seguretat en el pagament dels premis, a
proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions
que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic
Modificar l'apartat 10.1 de les bases reguladores establertes en l'annex 1 de l'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 (DOGC núm. 7124, de 20.5.2016), relatiu al pagament, que resta redactat de la manera
següent:
“10.1 El pagament dels premis a les persones beneficiàries s'efectuarà mitjançant transferència bancària al
compte indicat en l'imprès de sol·licitud.”

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

Barcelona, 27 d'abril de 2017
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