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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/3272/2020, d'11 de desembre, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la
Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2020.
Mitjançant l’Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació va crear el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de
fomentar i incentivar el sector agrorural a realitzar actuacions innovadores i capdavanteres que signifiquin una
novetat tecnològica per a l’empresa, i que representin un nou producte o procés independentment de la seva
existència en el mercat.
Mitjançant l’Ordre AAM/84/2012, de 4 d’abril (DOGC núm. 6108, de 16.4.2012), el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació va crear una tercera nova modalitat del premi orientada a reconèixer les
persones joves innovadores i emprenedores.
Mitjançant l’Ordre ARP/92/2017, de 18 de maig (DOGC núm. 7375, de 23.5.2017), el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va aprovar en el seu annex 1 les bases reguladores del Premi a la
Innovació Tecnològica Agroalimentària.
Mitjançant la Resolució ARP/810/2020, de 2 d’abril, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació va convocar la XIX edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a
l’any 2020.
El punt 9 de la Resolució ARP/810/2020, de 2 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/810/2020, de 2 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 d’11 de desembre
de 2020, de concessió i finalistes del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria
de l’any 2020:

1. Concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l’any 2020:
a) En la modalitat a l’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació
i/o conservació de productes d’origen agrari, dotat amb la quantitat de 6.000 €, a ERM DEL PALLARS
PRODUCTIONS, SLU.
b) En la modalitat a l’empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu, dotat amb la
quantitat de 6.000 €, a ORIGEN RURAL, SL.
c) En la modalitat 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, dotat amb la
quantitat de 6.000 €, a ARNAU VILASECA PUIGPELAT.

2. Nomenar finalistes del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l’any
2020 a:
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a) En la modalitat a l’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació
i/o conservació de productes d’origen agrari, dotat amb la quantitat de 2.000 €, a SAT ORT BELL.
b) En la modalitat a l’empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu, dotat amb la
quantitat de 2.000 €, a RACÓ CALENT, CB.
c) En la modalitat 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, dotat amb la
quantitat de 2.000 €, a PAUL DOMÉNECH DUNFOY.

Barcelona, 11 de desembre de 2020

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

(20.349.073)
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