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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/2875/2019, de 5 de novembre, per la qual es fa pública la concessió del Premi Ruralapps
en la seva convocatòria de l'any 2019.
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 es van aprovar les bases reguladores (Ordre publicada al DOGC núm. 7124, de 20
de maig).
Mitjançant l'Ordre ARP/70/2017, de 27 d'abril, es van modificar les bases reguladores del premi Ruralapps
aprovades mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig (Ordre publicada al DOGC núm. 7362, de 4 de
maig).
Mitjançant la Resolució ARP/932/2019, de 9 d'abril, es va convocar la sisena edició del Premi Ruralapps,
corresponent a l'any 2019, (publicada al DOGC núm. 7854 de 15 d'abril ).
El punt 9 de la Resolució ARP/932/2019, de 9 d'abril, estableix que els premis concedits es faran públics a la
seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts.
A més, el punt 6 de la Resolució ARP/932/2019, de 9 d'abril, estableix que els premis concedits es faran
públics al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tot l'exposat,

Resolc:

Donar publicitat a la Resolució de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 28 d'octubre
de 2019, de concessió i finalistes del Premi Ruralapps en la seva convocatòria de l'any 2019:

1. Concessió del Premi Ruralapps en la seva convocatòria de l'any 2019:
a) En la modalitat Ruralapps-ciutadania, per a l'aplicació mòbil 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, dotat
amb la quantitat de 3.000 €, a la Federació ADF Penedès Garraf, per l'app GEPT (Gestió d'Emergències des del
Punt de Trànsit), una aplicació que permet gestionar l'activitat dels voluntaris de les ADF i millorar la
coordinació d'una emergència per incendi forestal guanyant eficàcia i simplificant molt les tasques de gestió i
tramesa d'informació. També es permet millorar i simplificar la gestió de les tasques de prevenció d'incendis i
treballs forestals.
b) En la modalitat Ruralapps-professional del sector, per a l'aplicació mòbil 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 a nivell d'empresa com de persona, abastant des del procés de
producció del producte fins a la comercialització, dotat amb la quantitat de 3.000 €, a Agricolum, SL, per l'app
Agricolum.com mòdul bales i mòdul GPS dejeccions, una aplicació que permet gestionar l'explotació agrícola de
manera senzilla, proporcionant eines per a la digitalització del camp (quadern de camp fitosanitaris,
fertilització, traçabilitat, dejeccions i control de bales de palla, farratge...).

2. Nomenar com a finalistes del premi Ruralapps en la seva convocatòria 2019:
a) En la modalitat Ruralapps-ciutadania, per a l'aplicació mòbil 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, a
Agrofresc, productes de la llet, SL, per l'app Shop App d'Agrofresc, una aplicació de compra que permet

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7998 - 8.11.2019
CVE-DOGC-A-19310048-2019

connectar el comerç tradicional amb productors catalans que elaboren alimentació artesana i de proximitat.
b) En la modalitat Ruralapps-professional del sector, per a l'aplicació mòbil 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 a nivell d'empresa com de persona, abastant des del procés de
producció del producte fins a la comercialització, a Atlantis IT, SLU, per l'app BrunApp, una aplicació que
permet visualitzar la posició del bestiar, saber la data i l'hora de la darrera localització, així com el valor
d'altres sensors: nivell de bateria, temperatura, etc. A més a més, també permet establir zones/tanques
virtuals, rebre avisos/alertes, obtenir mapes de calor per saber per on pastura més el bestiar.

Barcelona, 5 de novembre de 2019

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(19.310.048)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

