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PERSONES DESTINATÀRIES
El premi per a les modalitats a l’empresa agrària i a
l’agroindústria està destinat a les persones físiques i jurídiques del sector agroalimentari, l’agroindústria i les
seves entitats associatives que hagin introduït en el seu
procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d’aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé resultats
beneficiosos pel que fa a l’economia, la seguretat de les
persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques.
El premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries
agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que,
en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més
de 40 anys d’edat, que hagin posat de manifest el seu
esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria
professional i que l’activitat que motiva la presentació
de la seva sol·licitud tingui una antiguitat de cinc anys,
com a màxim.

MODALITATS
Premi a l’empresa agrària, per la implementació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que
siguin referents per a altres empreses del sector
Premi a l’agroindústria, per innovacions en els processos, la gestió o els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació
i/o conservació, i de subministrament de factors de
producció o serveis que intervinguin en la producció i/o
transformació agroalimentàries.
Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a, per la
implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en
l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a
emprenedor/a innovador/a.

EL PREMI, PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES I TERMINIS
S’estableixen tres tipus de premis: un per a l’empresa
agrària, un per a l’agroindústria i un per al/a la jove/a
emprenedor/a innovador/a, dotats amb 6.000 euros
cadascun, així com tres nominacions amb una dotació
econòmica de 2.000 euros cadascuna.
Les candidatures de les persones jurídiques per acollir-se a aquests premis es tramitaran, telemàticament,
d’acord amb el procediment descrit en l’annex 2, i es
formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.
cat en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina
gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o es poden
obtenir a qualsevol dependència del DARP.
Per a les persones físiques, la tramitació telemàtica de
les candidatures és opcional i seguirà el procediment
descrit a l’annex 2 de l’Ordre per la qual s’aproven les
bases reguladores del premi. En el cas de tramitació presencial, les sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General

d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i es
presentaran, preferentment, a les oficines comarcals del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, dins el termini establert a la convocatòria.
Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

El termini de presentació de candidatures
finalitza el dia 14 de setembre de 2018
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
• Una memòria descriptiva de la innovació presentada.
• Una explicació dels beneficis i les millores de tipus econòmic, tècnic,
de seguretat laboral, qualitat, seguretat alimentària, preservació ambiental i bones pràctiques derivats de la incorporació de la innovació.
• La documentació gràfica que es consideri d’interès per detallar i
aclarir les accions que preveu el projecte i el seu impacte.
• Per a la modalitat del/de la jove emprenedor/a innovador/a, caldrà
presentar, a més, documentació acreditativa que permeti valorar els
aspectes propis de la persona emprenedora innovadora d’acord
amb els criteris d’avaluació que figuren en aquesta Ordre per la qual
s’aproven les bases del Premi.
• Verificació de les dades d’identitat de la persona candidata o de
qui la representi corresponent al DNI/NIF/NIE o altre document que
l’acrediti, si s’escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 8.3.
• Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que
en deixi constància, si escau.
• En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o els
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.
• En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan
competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar el premi i
acceptar els compromisos corresponents. Si aquesta documentació
està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el
DARP ho verificarà d’ofici.

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
Podeu contactar amb el Servei d’Innovació
Agroalimentària a través del correu electrònic:
sia.daam@gencat.cat
Podeu consultar l’ORDRE ARP/ 92/2017, de 18 de maig
per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi a
la Innovació Tecnològica Agroalimentària i la RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny, per la qual es convoca la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica
Agroalimentària, corresponent a l’any 2018.
Trobareu més informació als webs del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
· http://agricultura.gencat.cat
· http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/premis-pita

