
Aprovats de Convocatòries d'Ajuts del 2018, a 07/08/2019.

Bases - Convocatòria Objecte
 Crèdit 

pressupostari 
Partida pressupostària Finalitat

Finançamen

t amb fons 

UE

% 

Finançamen

t UE

Empresa NIF Ajut concedit

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - AKAN COMPOUNDS SL B60587391 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No -

ALLIANZ TECHNOLOGY SE SUCURSAL EN 

ESPAÑA
W2764774B 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - ALTOPLAST SYSTEM SL B55020457 60.522,58

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - ANGLÈS TÈXTIL SA A17482993 103.421,52

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA A59202861 198.630,03

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - COSTA FOOD MEAT SL B62035753 70.439,54

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - COVESTRO SL B62776794 500.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - ELIX POYMERS SL B63508352 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - ICAR VISION SYSTEMS SL B62811856 109.098,69

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - MAGNA MIRRORS ESPAÑA SA A58173287 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - MAGNETI MARELLI ESPAÑA SAU A08830168 95.899,42

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - MASATS SA A08207904 49.613,85

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - MATADERO COMARCAL DEL BAGES SL B08259673 87.224,39

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - METALDYNE INTERNATIONAL SPAIN SL B61407458 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - MONOLITHIC POWER SPAIN SL B67239103 114.204,08

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No -

MYTHERESA COM GMBH SUCURSAL EN 

ESPAÑA
W2765284A 81.226,65

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - NATURA BISSÉ INTERNATIONAL SA A08582702 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - NEFTIS LABORATORIOS SL B63743579 71.436,27

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - NICHIRI SPAIN SLU B55155238 199.223,59

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - PRIVALIA PINK & PACK SL B67226837 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - RAVAGO PLÁSTICOS SA A43029131 163.330,79

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - ROCHE DIAGNOSTICS SL B61503355 101.300,50

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - ROTOR PRINT SL B60672623 90.885,86

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - SKY PAPER SLU B63217202 200.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - SOSA INGREDIENTS SL B08932188 166.086,18

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - TERESA CARLES MANUFACTURING SLU B25675786 133.088,76

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - UBI STUDIOS SL B61741435 134.367,30

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No - VIROSPACK SLU B08848590 170.000,00

EMC/1767/2018-

EMC/1869/2018
Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. 4.500.000,00       D/7025/7700001/662

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, 

amb projectes d’inversió d'alt impacte.
No -

ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN 

SL
B17004102 200.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No -

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS LA FURA DELS BAUS 

SA
A58230020 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - AGROMECÀNICA ARTÉS SL B08677239 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ASSOCIACIÓ ESCLAT G08569303 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - AUNDE SA A08793341 2.640,00



EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - BANYOLES COLOR SL B17412917 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - BELLAPART SAU A17078528 3.200,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - BIO SENSING SOLUTIONS SL B66508912 3.360,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - BIO SENSING SOLUTIONS SL B66508912 780,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - B BIOSCA SL B25250598 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - BRUGUERA I CODINA SCP J59099382 4.992,50

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - CASHKEEPER SL B55099477 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - CASTELL DEL REMEI SL B59667535 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - CASTEY GLOBAL SL B17470972 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - DEIMA INGENIEROS SA A58225756 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - DISPROMEDIA SL B25560210 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - DISTRIBUCIONES ESMAR SL B08606063 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - E21 DESING TECHNOLOGIES SL B65341406 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - EDAFO GM SA A61581757 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - EMBOTITS SALGOT SA A08838369 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ENGINYERIA EMSER SL B62724372 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - FERRIN ELECTRONICA SL B58420787 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - FIGUERES DE SERVEIS SA A17102740 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - FIXE CLIMBING SL B61864401 4.800,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - FUNDACIÓ PRIVADA LACETÀNIA G59386334 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - GAPTEC 2011 SL B55099378 2.552,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - GEOMAR ENGINYERIA DEL TERRENY SLP B63300719 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - GLS CONSORCIO DEL HORMIGÓN SL B25622580 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No -

HANDYCAT INICIATIVES A LA DIVERSITAT 

PERSONAL SL
B43490044 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - HAUSMANN SL B08928376 2.552,00



EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - HAUSMANN SL B08928376 4.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS SL B62692603 2.776,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ICAR VISION SYSTEMS SL B62811856 2.840,22

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ICAR VISION SYSTEMS SL B62811856 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - INDUSTRIAL QUÍMICA LASEM SAU A08363681 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - INFOPORC SL B25393927 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - INNOMAQ 21 SL B86938107 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - INTEGRACIONES DIGITALES GOLD SL B63343156 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - INVALCOR BARCELONA SL B65247850 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ITESTIT SL B66098328 2.240,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - J VIGAS SA A17093816 2.320,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - JOI D'ART SL B17050576 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - JOSE MARIA SANS AMILL SA A43035013 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC SA A58136847 3.936,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - LA PERLA BUGADERIA INDUSTRIAL SL B60696887 3.960,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - LADOSI 2.0 SL B55220982 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - LEAP IN VALUE SL B64969181 3.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - LIMSA CORPO SL B58477886 2.400,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MANUEL SERRA SA A17088303 4.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MARINE BUSINESS SA A58008384 1.440,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No -

MASVOZ TELECOMUNICACIONES 

INTERACTIVAS SL
B62959077 500,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MAT PRODUCT & TECHNOLOGY SLU B65847246 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MISATI SL B58356379 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MOBI CENIA SL B43924737 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MODPOW SL B65264194 5.000,00



EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MONOLITIC SA A08747206 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - MUEBLES MESEGUE SA A43031921 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - NAULOVER SA A08220428 1.846,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - NOVATILU SL B98197916 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - NTD LABS SL B65166795 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - NUTRARESEARCH 2011 SL B65577462 2.320,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - PANIFICADORA SOLBLAT SL B66411869 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL B62986815 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No -

PLANTAS MEDICINALES Y COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS SA
A60386539 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - PLASTICOS SYC SL B63504468 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - PROMISE SA A58668583 1.440,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - PUJOLASOS SL B61566741 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ROVALMA SA A08466641 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - SERGAL GESTIO RAMADERA SL B64691363 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - TALLERES VEGA SA A43104082 5.000,00

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA A08564502 4.992,03

EMC/2341/2018-

EMC/2445/2018
Programa de Cupons a la Innovació. 300.000,00 D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés 

a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
No - ZOBELE ESPAÑA SA A59821249 1.113,25

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - 31 Y 32 BEBICASH SA A58228511 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - 3APACK SL B55257000 3.960,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ACCESUS PLATAFORMAS SUSPENDIDAS SL B65447773 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ADAN MEDICAL INNOVATION SL B66372772 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - AGRO FOODS & COMMERCE SL B25674292 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - AIRSEC SA A08072076 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ALITER GRUP RENOVABLES SL B65286882 2.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ALITER GRUP RENOVABLES SL B65286882 1.240,00



EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ALTA TECNOLOGIA MAK SL B17954082 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ANDREU ALIMENTACIÓ SL B60319860 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - APLICACIONS INTEGRALS DE PINTURA SL B17386426 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ARBENIG 2012 SL B55139802 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ARTESANIA BAÑO SL B08680621 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ARTIPA FLECA SL B67129742 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -

ASCIDEA COMPUTATIONAL BIOLOGY 

SOLUTIONS SL (ASCIDEA COMPUTATIONAL 

BIOLOGY SOLUTIONS SL)

B65635740 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ATLANTIS IT  SL B66212630 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - AUMENTA SOLUTIONS SL B66054859 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -
AUTOMATISMOS CONTROL Y PROGRAMACION 

SL
B58197880 3.960,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - BIOCOP PRODUCTOS BIOLOGICOS SA A58398819 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - BIOSFER TESLAB SL B55617245 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - BUSINESS RHAPSODY SL B55255400 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CAPSULE BIKE SL B66693581 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CARLOS ARBOLES SA A08866055 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CARNS DON MARIANO SL B66200247 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CATALUNYA EN MINIATURA SA A08694093 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CBVSI SAFETY & WORK SL B64286677 3.960,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CENTRE DE NATURA CAL TARRAGO SL B55614788 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CERAMICA PIERA SL B08195026 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - COELI PLATFORM SL B66987462 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -
COMERCIAL INTERNACIONAL KUBIK EGARENSE 

SA
A08810889 3.960,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CONFECCIONS MADO SL B59103762 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CREACIONES FORCADA SL B58675109 4.000,00



EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - CRONOMOL SL B60886777 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - DETERVIC SA A60101532 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ECOCANEM SL B67185447 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - EDICIONES GRAFICAS REY SL B59062091 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - EGARA TECNICA TEXTIL SL B62340633 2.160,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - EPIDOR SEALS AND RUBBER TECHNOLOGY SLU B66764135 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ERJA MECANIZADOS INDUSTRIALES SL B65295313 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ESTAMPACIONES METÁLICAS JOM SL B61369609 1.755,60

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ESTAMPACIONES METÁLICAS JOM SL B61369609 1.188,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ETTYDEM SL B64598014 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - EURO BUNGALOW SL B61578126 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FÀBRICA DE LICORS LA MANRESANA SL B08181562 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FAT SOLUCIONES DE CORTE SL B66947409 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FLEMING COMERCIAL SA A08383630 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FORWARD GOURMET B66892225 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FUNDACIÓ OMSHANTI YOGA G66090903 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS G25025321 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - FUTURESISENS SL B66793449 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GALANA DESSERTS SL B65911240 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GEMS BEAUTY SLU B66866039 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GENERAL DE MOTORES DE SABADELL SL B62328463 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GENEREUS SL B66339029 800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GERMINATS TUGAS SL B63383509 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GMG ETIQUETADORAS SL B66611047 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GOURMANDISE SL B59895805 821,60



EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GOURMANDISE SL B59895805 648,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GRÀFICA ROVELLOSA SL B58547399 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GRÁFICAS VARIAS SA A08786444 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GRIFERIA SANITARIA ROVIRA SA A08452955 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - GRUNEB SL B66351966 3.758,96

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -
GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX 

INTERNACIONAL SL
B84333582 800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - HIDROBEX SL B61280129 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - HIJO DE J BASSOLS SL B65414062 456,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - INDUSTRIAS ARIBELL SA A08730806 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -
INGENIERIA DE PROCESOS PARA EL ENVASADO 

SLL
B25690025 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - INGENIERIA FÍSICA DE ALTA TECNOLOGÍA SL B63378616 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - INSYLO TECHNOLOGIES SLU B55170641 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ISI CONDAL SL B60376738 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - JIMMY BOYD PERFUMISTA SL B62517065 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - JOAQUIN ALBERTO SA A08612590 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - JUAN FONT VILAGRAN 36215847R 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - KH LLOREDA SA A58288598 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - KODAMA ANALYTICS SL B67137166 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -
LABORATORIO DE APLICACIONES 

FARMACODINAMICAS SA
A08005274 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - LABORATORIOS DIMEFAR SL B66537226 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - LED & COMPONENTS EXPERT SL B66826728 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - LILONA VINTOE SL B65140766 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - LOCURA DIGITAL SL B97151369 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - LUIS APARICIO SL B08903270 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MANUFACTURES DESIGN PLAST SL B62078563 4.000,00



EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MAQUINARIA SOLTEC SL B62498977 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MARTA PAINOUS BOSCH 47838137T 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MATAFALUGA MANAGEMENT SL B60490927 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MECANIZADOS CANIMAR SL B62126537 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MECYPLASTEC SL B61009619 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - METALURGICA SANZ SA A08523144 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - METROPOLITANA DE MUNTATGES SL B60881372 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MOTO PASIONE ACCESORIOS SL B66977463 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MUELLES Y RESORTES BOSCH SL B58117805 3.640,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - MULTIBOXES SL B61922530 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - NOUS PROJECTES RAM AIGUA SL B64821705 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ORGANITZACIÓ DIFASA SA A58804345 3.256,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - PANIFICADORA SOLBLAT SL B66411869 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - PERE ARTIS GABARRO 44003827C 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - PERE CORNELLÀ SAU A17008061 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - PREMIUMTASTE SL B66258567 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - PROALBA APLICACIONES Y SERVICIOS SL B43640895 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - PROFESSIONAL LABS NUTRITION SL B66817156 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - QUIMICA FACIL SL B65602047 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - ROYAL GAMES SL B59980300 3.960,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - RUBINAT ELECTRÓNICA INDUSTRIAL SL B25376005 3.160,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - RUEBER SL B08753295 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SACOPISA SL B60206810 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SAHER MAQUINARIA AGRICOLA SL B60412038 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SAIMA SISTEMAS SL B63118855 1.695,84



EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SERVEIS I OBRES VEIDOS SL B65347957 3.760,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN SA A08635294 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SINAPSE ENERGÍA SL B22325989 3.996,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No -
SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÉTICA EN LA NUBE 

SL
B86355351 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SIVALLÈS SL B60891967 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SLIDING WAX NATURE SL B67070912 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SMALLE TECHNOLOGIES SL B65853426 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SMARTMONKEY SCALABLE COMPUTING SL B66584087 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SOLGA DIAMANT SL B08297913 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SONTRAFIC SL B63330864 3.120,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - STUDIO ITINERANTE ARQUITECTURA SL B63067565 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SUBMER TECHNOLOGIES SL B66631375 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - SUBMINISTRAMENTS TIMBLAU SL B61470282 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TANDEM HSE SL B61268298 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TAÜLLORGÀNICS SL B25668500 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TECNOLOGIA REGENERATIVA QREM SL B66832361 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TECNOLOGIA VETERINARIA Y MEDICA SL B60303328 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TEIXITS TORNÉ SL B60055357 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TERRES DE LLUM SL B65980237 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TEXTIL ARVIVA SL B62410428 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - THERMAL RECYCLING OF COMPOSITES SL B66702473 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TIC TAC FUSTA SL B66505165 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TIVANTI SL B59579698 3.720,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TORNELL SAC SL B63679476 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TRASTAMO SL B58077744 4.000,00



EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - TUBOS CAPILARES SL B60113750 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - VIBROACÚSTICA CONTROL Y AISLAMIENTO SL B62498399 4.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL SL B63234645 3.760,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - VINTEGRIS SL B62913926 672,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - VINTEGRIS SL B62913926 2.000,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - VIUBE FOODS SL B55284459 2.800,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - VIVIDORS DEL VI SL B55685598 1.792,00

EMC/2340/2018-

EMC/2444/2018
Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. 500.000,00           D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de l a 

seva  internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als 

mercats internacionals.

No - WINDOW SIGHT SL B65907206 2.800,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2018
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 390.000,00           7025/7700001/574/D

Ajuts a rojectes individuals d'innovació en matèria de processos per part d'una PIME 

que inclogui la contractació d'agents de tecnologia homologats. 
No - COSTAISA SA A08224826 24.992,82

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 390.001,00           7025/7700001/574/D

Ajuts a rojectes individuals d'innovació en matèria de processos per part d'una PIME 

que inclogui la contractació d'agents de tecnologia homologats. 
No - EMBOTITS SALGOT SA A08838369 71.877,50

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 390.002,00           7025/7700001/574/D

Ajuts a rojectes individuals d'innovació en matèria de processos per part d'una PIME 

que inclogui la contractació d'agents de tecnologia homologats. 
No - HISPANO ALEMANA DE ZINCADOS SA A59046995 16.058,94

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 390.003,00           7025/7700001/574/D

Ajuts a rojectes individuals d'innovació en matèria de processos per part d'una PIME 

que inclogui la contractació d'agents de tecnologia homologats. 
No - INTECH 2015 SL B25801523 27.006,80

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2022
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 390.004,00           7025/7700001/574/D

Ajuts a rojectes individuals d'innovació en matèria de processos per part d'una PIME 

que inclogui la contractació d'agents de tecnologia homologats. 
No - KLUG COMPRESSORS SL B65553869 13.208,80

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - ARTESANA DE CLOFENT SA A58216391 31.780,98

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - BICOSOME B65742454 64.533,32

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - BIOGRÜNDL SL B62851860 77.551,29

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

CENTRE DE PROJECCIÓ TÈRMIC (FUNDACIÓ 

BOSCH I GIMPERA FUNDACIÓ PRIVADA)
G08906653 55.950,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

CENTRE DE RECERCA EN ENGINYERIA 

BIOMÈDICA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA)

Q0818003F 100.154,72

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

CENTRE DE RECERCA EN ENGINYERIA 

BIOMÈDICA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA)

Q0818003F 54.245,20

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

CENTRE D'ENGINYERIA DE MICROSISTEMES 

PER A INSTRUMENTACIÓ I CONTROL 

(FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA FUNDACIÓ 

PRIVADA)

G08906653 58.380,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

CENTRE D'ENGINYERIA DE MICROSISTEMES 

PER A INSTRUMENTACIÓ I CONTROL 

(FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA FUNDACIÓ 

PRIVADA)

G08906653 84.000,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - CETIR CENTRE MÈDIC SL B58080219 66.300,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

COMPOSITE STRUCTURAL ENGINEERING 

SOLUTIONS SL
B66577347 10.930,50

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - EMBOTITS SALGOT SA A08838369 45.799,85



EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - EXPERT Y MAGING SL B65779472 18.375,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - GRUPAL ART SL B62438270 56.484,39

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - IKIWI PERSONAL AUXILIAR SL B66586041 19.971,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

INNOTEX CENTER (UNIVERSITAT POLITÈCNICA 

DE CATALUNYA)
Q0818003F 87.318,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No -

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS FUNDACIÓ 

PRIVADA
G58022849 70.005,30

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - MASIAS MAQUINARIA SL B17479809 16.714,00

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - MIND THE BYTE SL B65511800 44.919,78

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT SLU B08134728 75.136,95

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - RIMSA METAL TECHNOLOGY SA A58028291 36.920,10

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - SENSING & CONTROL SYSTEMS SL B64305402 70.848,40

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - TALLERES RATERA SA A08402489 10.101,97

EMC/1036/2018-

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA Q0818002H 50.209,25

EMC/1036/2018

EMC/1155/2021
Ajuts INNOTEC per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats. 1.000.000,00       7025/7700001/574/D

Ajuts a projectes d'R+D de col·laboració entre almenys una empresa PIME i almenys un 

desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. 
No - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Q0818003F 30.225,00

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No - AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I LA MODA G65652232 34.197,75

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 29.772,48

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL IMPULSO Y 

LA INNOVACIÓN EN LA DOMÓTICA LA 

INMÓTICA Y LAS CIUDADES INTELIGENTES - 

DOMOTYS

G65270035 28.540,81

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No - ASSOCIACIÓ AEI INNOVI G65041345 26.555,22

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA 

INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 28.362,35

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL 

SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 15.094,53

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA DE 

CATALUNYA
G66286105 37.230,43

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA DE 

CATALUNYA
G66636945 13.553,06

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT 

DE CATALUNYA
G64935851 25.166,29

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 29.298,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 19.089,51

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE 

CATALUNYA
G66001876 38.934,48

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No - ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING G65920035 38.774,91

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE 

CATALUNYA
G55068092 19.289,21

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No - ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE CATALUNYA G66375296 38.337,82



EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I EXPORTADORS 

DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA DE CATALUNYA
G25405937 33.572,51

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE 

CATALUNYA
G66225723 38.667,47

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD AND 

NUTRITION CLUSTER (FN'N)
G55513006 21.938,40

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No - CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA G65419749 25.771,51

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 

PER A LA PROMOCIÓ DE LA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA

G65961575 20.778,93

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No - RAILGRUP G63197842 36.453,42

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 615.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clúster
No -

SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN 

PHOTONICS AND OPTICS
G65103905 38.111,92

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No - AMPHOS 21 CONSULTING SL B60626447 1.087,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 4.058,05

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE 

BIOTECNOLOGIA I TECNOLOGIES DE LA SALUT
G67125062 6.295,23

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 10.940,10

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE 

CATALUNYA
G66001876 8.841,39

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No -

DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 

SL
B96456553 2.030,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No - KEIKEN ENGINEERING SL B66495706 2.030,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No - LAVOLA 1981 SA A58635269 1.087,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No - NETWATER TECHNOLOGY SL B66552571 1.087,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No - PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES SL B65102667 1.087,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 50.000,00             D/7025/7700001/574

Ajuts a projectes de cooperació internacional de les entitats integrants del Programa 

Catalunya Clústers
No - TECNOTURBINES SL B54663513 2.030,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

AGRUPACIÓ DEL MOBLE INNOVADOR DE 

CATALUNYA
G64894041 37.688,44

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DEL GENERO DE 

PUNTO
G08500886 32.710,35

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS SL B66389362 2.641,20

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - AMP SPRAYERS SL B17500604 1.449,99

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - AMP SPRAYERS SL B17500604 1.037,51

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

AMTU-ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

MOBILITAT DEL TRANSPORT URBÀ
G62805106 6.325,96

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ARCUSIN SA A25013798 445,67

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ARCUSIN SA A25013798 1.136,45

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS 

SLP
B65976763 1.320,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 2.392,53

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 6.518,22

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL IMPULSO Y 

LA INNOVACIÓN EN LA DOMÓTICA LA 

INMÓTICA Y LAS CIUDADES INTELIGENTES - 

DOMOTYS

G65270035 9.218,22

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL IMPULSO Y 

LA INNOVACIÓN EN LA DOMÓTICA LA 

INMÓTICA Y LAS CIUDADES INTELIGENTES - 

DOMOTYS

G65270035 10.462,99



EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN DE 

LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834 25.872,96

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ASSOCIACIÓ AEI INNOVI G65041345 7.567,79

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA 

INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 4.270,29

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA 

INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 14.988,34

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE 

BIOTECNOLOGIA I TECNOLOGIES DE LA SALUT
G67125062 9.052,21

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE 

BIOTECNOLOGIA I TECNOLOGIES DE LA SALUT
G67125062 6.113,06

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL 

SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 1.302,74

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL 

SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 4.908,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL 

SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 1.747,11

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL 

CATALUNYA
G66079575 13.128,91

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 11.318,78

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 6.301,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 3.347,39

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 3.972,15

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 26.728,97

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE 

CATALUNYA
G66001876 5.118,65

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING G65920035 7.545,94

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE 

CATALUNYA
G55068092 26.720,22

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE 

CATALUNYA
G55068092 7.530,00

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ASSOCIACIÓ CLÚSTER HABITAT DE CATALUNYA G66375296 36.447,79

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I EXPORTADORS 

DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA DE CATALUNYA
G25405937 5.797,19

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I EXPORTADORS 

DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA DE CATALUNYA
G25405937 3.529,68

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE 

CATALUNYA
G66225723 7.531,48

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE 

CATALUNYA
G66225723 16.716,70

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE 

CATALUNYA
G66225723 6.098,07

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE 

CATALUNYA
G66225723 11.995,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - BJB PROCESA SA A08467003 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - BLUEPHAGE SL B66887977 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - BOADAS 1880 SA A17006479 3.319,70

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CAMPOS ESTELA DE RESTAURACIÓN SL B58519406 12.122,98

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CATALANA DE EMBUTIDOS SA A08441958 9.227,19

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D'AUTOMOCIÓ DE 

CATALUNYA
G66028978 37.849,57

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT DE 

CATALUNYA
G64935851 16.993,41

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT DE 

CATALUNYA
G64935851 17.722,86



EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT DE 

CATALUNYA
G64935851 11.837,20

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD AND 

NUTRITION CLUSTER (FN'N)
G55513006 3.961,80

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD AND 

NUTRITION CLUSTER (FN'N)
G55513006 7.532,08

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CLÚSTER DIGITAL DE CATALUNYA G66505751 4.225,65

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CLÚSTER DIGITAL DE CATALUNYA G66505751 22.847,00

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA G65419749 7.029,58

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA G65419749 4.314,61

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA G65419749 7.536,91

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

CLÚSTER PARA EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA 

DE LA MOTO
G65005605 8.701,62

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

COL·LEGI OFICIAL DE DECORADORS DE 

CATALUNYA
Q5856149I 1.940,12

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CRALEY GROUP EUROPE SL B67058214 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CREATECH SOLUTIONS SL B66879123 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - CREATEL SL B59998351 12.597,68

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 

SL
B96456553 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 

PER A LA PROMOCIÓ DE LA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA

G65961575 8.258,65

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 

PER A LA PROMOCIÓ DE LA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA

G65961575 18.008,72

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ENCOFRADOS J ALSINA SA A08332363 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ENCOFRADOS J ALSINA SA A08332363 1.467,40

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ENERGY TOOLS CONSULTING SL B55108914 2.641,20

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - FACTOR ENERGIA SA A61893871 1.320,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - FAR JAMON SERRANO SAU A17014879 9.227,19

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - FRIT RAVICH SL B17023995 12.652,55

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

FUNDACIÓ CERCLE TECNOLÒGIC DE 

CATALUNYA
G64928245 12.430,31

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC G60185543 1.467,40

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - FUNDACIÓ EURECAT G66210345 33.095,05

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

FUNDACIÓ PRIVADA BCD PER A LA PROMOCIÓ 

DEL DISSENY INDUSTRIAL
G08470999 2.112,62

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA CREATIVACIÓ G55169676 4.363,48

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - GRUP GEPORK SA A08566143 7.669,38

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - GRUP SERHS SA A58482480 12.122,98

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX 

INTERNACIONAL SL
B84333582 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

GRUPO GESTIÓN INTEGRAL NOVOLUX 

INTERNACIONAL SL
B84333582 518,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - HIDROTEC SANEJAMENT SL B63558530 1.195,75

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU R5800645C 4.363,48

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - HYDROKEMOS SL B64954936 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - INNOVACIÓ TECNOLÒGICA CATALANA SL B60301397 1.203,30

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE 

CATALUNYA
G64946387 1.320,60



EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - JUSCAFRESA SA A17208646 445,67

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - JUSCAFRESA SA A17208646 929,22

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - JYMPA 1971 SL B25558198 1.069,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - KEIKEN ENGINEERING SL B66495706 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - KEIKEN ENGINEERING SL B66495706 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - LA FACTORIA D'IMATGES SERVEIS GRAFICS SL B63379937 6.404,91

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - LAMP SA A08478042 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - LAMP SA A08478042 518,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - LED & COMPONENTS EXPERT SL B66826728 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - LEDS C4 SA A59410910 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - LEDS C4 SA A59410910 518,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ SL B08275026 1.274,16

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - NAN CREATIU SL B55570089 4.363,48

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - ORCHESTRA SCIENTIFIC SL B55721005 1.320,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - PACI ENGINYERS SLP B62529425 1.320,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - PERFORMANCE IN LIGHTING SA A58991795 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES SL A65102667 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - RO-BOTICA GLOBAL SL B64580574 3.763,71

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - SCAN IBERIA SISTEMAS DE MEDICIÓN SL B66586959 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - SIMON SAU A08078651 2.641,20

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

SUMINISTROS Y GESTIONES 

MEDIOAMBIENTALES SL
B17809278 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - TALLERES CORBINS SL B25016551 1.004,32

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - TALLERES CORBINS SL B25016551 1.069,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

TECNOLOGIES DE CONTROL DE L'ELECTRICITAT 

I AUTOMATITZACIÓ SL
B65872616 1.320,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA SL B25554940 1.004,32

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA SL B25554940 1.069,60

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No -

TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LIQUIDOS 

WEHRLE UMWELT SA
A17830357 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL B62204011 2.567,95

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - UNIVERSITAT DE GIRONA Q6750002E 1.467,40

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - VIGERM SL B43450857 1.103,03

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - VOSSLOH SCHWABE IBÉRICA SL B58058108 1.313,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - VOSSLOH SCHWABE IBÉRICA SL B58058108 518,84

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 780.000,00           D/7025/7700001/574

Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de 

suport a l'empresa
No - WATEROLOGIES SL B66079633 597,88

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No - AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I LA MODA G65652232 2.286,58

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 3.000,00



EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL IMPULSO Y 

LA INNOVACIÓN EN LA DOMÓTICA LA 

INMÓTICA Y LAS CIUDADES INTELIGENTES - 

DOMOTYS

G65270035 1.474,32

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No - ASSOCIACIÓ AEI INNOVI G65041345 2.597,98

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA 

INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 2.300,23

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL 

CATALUNYA
G66079575 3.000,00

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA DE 

CATALUNYA
G66286105 3.000,00

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 2.762,05

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 2.703,56

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL DE 

CATALUNYA
G66001876 2.507,40

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No - ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING G65920035 2.403,93

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I EXPORTADORS 

DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA DE CATALUNYA
G25405937 2.840,76

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE 

CATALUNYA
G66225723 2.096,51

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA 

FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA
G43831338 2.994,29

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 

PER A LA PROMOCIÓ DE LA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA

G65961575 2.864,40

EMC/1800/2018-

EMC1870/2018
Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. 55.000,00             D/7025/7700001/574 Línia d'ajut a la iniciativa Startegic Tranning Week (STW) No - RAILGRUP G63197842 2.985,40

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL 

ELÉCTRICO DE BARCELONA
G58090374 1.090,83

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL 

ELÉCTRICO DE BARCELONA
G58090374 694,17

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 

ELECTRÓNICA INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES

G08287963 10.730,00

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CENTRE METAL.LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS 

EMPRESARIS METAL.LÚRGICS DE SABADELL I 

COMARCA

G08478695 13.090,29

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS 

EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE SABADELL I 

COMARCA

G08478695 991,66

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS 

EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE SABADELL I 

COMARCA

G08478695 17.090,00

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CLÚSTER PARA EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA 

DE LA MOTO
G65005605 1.190,00

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL COMARCAL DE 

TERRASSA
G58195686 15.635,58



EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL COMARCAL DE 

TERRASSA
G58195686 16.726,34

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL COMARCAL DE 

TERRASSA
G58195686 11.635,87

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL COMARCAL DE 

TERRASSA
G58195686 826,39

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 14.908,26

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 16.362,68

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 11.272,21

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 14.908,26

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 1.190,00

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 1.239,58

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 1.322,22

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

GREMI D'INDÚSTRIES GRÀFIQUES DE 

CATALUNYA
G08487878 1.057,78

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

GREMI D'INDÚSTRIES GRÀFIQUES DE 

CATALUNYA
G08487878 1.156,94

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

GREMI D'INDÚSTRIES GRÀFIQUES DE 

CATALUNYA
G08487878 1.057,78

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE 

CATALUNYA
G61512257 991,66

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE 

TERRASSA
G58909979 15.635,58



EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No -

UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE 

TERRASSA
G58909979 18.544,42

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 1.123,88

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 661,11

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 15.999,13

EMC/2784/2018-

EMC/2872/2018
Ajuts al Programa de Missions internacionals. 400.000,00 D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de 

potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups 

potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 17.635,38

EMC/1627/2018-

EMC/1715/2018

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 

que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

600.000,00 D/7025/7700001/574
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
No - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA A08112716 81.807,62

EMC/1627/2018-

EMC/1715/2018

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 

que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

600.000,00 D/7025/7700001/574
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
No - CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA A59202861 137.885,40

EMC/1627/2018-

EMC/1715/2018

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 

que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

600.000,00 D/7025/7700001/574
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
No - COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN SL B59559351 76.532,64

EMC/1627/2018-

EMC/1715/2018

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 

que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

600.000,00 D/7025/7700001/574
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
No - ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA SA A58565755 86.930,88

EMC/1627/2018-

EMC/1715/2018

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 

que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

600.000,00 D/7025/7700001/574
Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 

experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
No - PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL B62986815 162.114,60

EMC/1124/2018-

EMC/1304/2018

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la 

realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de 

component internacional. 

540.000,00           D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals (bilaterals i unilaterals) No - E CIMA SA A08487084 72.989,20

EMC/1124/2018-

EMC/1304/2018

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la 

realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de 

component internacional. 

540.000,00           D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals (bilaterals i unilaterals) No - ENAGAS TRANSPORTE SA A86484334 86.055,04

EMC/1124/2018-

EMC/1304/2018

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la 

realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de 

component internacional. 

540.000,00           D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals (bilaterals i unilaterals) No - EVARM INNOVACION SL B66462029 113.944,96

EMC/1124/2018-

EMC/1304/2018

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la 

realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de 

component internacional. 

540.000,00           D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals (bilaterals i unilaterals) No - SENSOTRAN SL B59163238 102.228,49

EMC/1124/2018-

EMC/1304/2018

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la 

realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de 

component internacional. 

540.000,00           D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals (bilaterals i unilaterals) No - ZECLINICS SL B66058496 146.439,20

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - AMALFI ANALYTICS SL B67056754 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - BETLEM UNITED SL B67173724 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - BIEL GLASSES SL B67110106 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - BIMENIKA SL B67048736 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - CHANGE DYSLEXIA SL B66670878 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - CITRING UNIVERSAL SL B67043745 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - ENGIDI SL B55250393 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - EXPONENTIAL RENEWABLES SL B67031294 77.000,00



EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - FLEXIDAO SES SL B67109082 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - KAMLEON VENTURES SOCIEDAD LIMITADA B55713150 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - KATOID TECHNOLOGY SL B67063719 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - KIBUS PETCARE SL B66861774 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - MOIRAI BIODESIGN SL B66769704 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - ONALABS INNO HUB SL B66905936 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - PANGEA AEROSPACE SL B67180000 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - PAPERDROP DIAGNOSTICS SL B66736349 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - REMAB THERAPEUTICS SL B67210021 58.247,45

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - RHEO DIAGNOSTICS SL B67200501 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - ROBINBRICK SL B67137281 77.000,00

EMC/2276/2018-

EMC/2339/2018

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(empreses emergents amb tecnologia pròpia).
1.540.000,00 D/7025/7700001/574 Incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. No  - SENSING SOLUTIONS SL B66724568 76.992,50

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

BARCELONA CENTRE FOR NEW MEDICAL 

TECHNOLOGIES (UNIVERSITAT POMPEU 

FABRA)

Q5850017D 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

CADFLUID SOLUTIONS CENTER OF ADVANCED 

FLUID DYNAMICS  (FUNDACIÓ DE LA 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI)

G43581321 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

CENTRE PER A LA PRODUCCIÓ I VALIDACIÓ DE 

TERÀPIES AVANÇADES - UB ( FUNDACIÓ 

BOSCH I GIMPERA)

G08906653 29.999,96

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  - CRISTECH SECURITY & PRIVACY G43581321 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE 

CATALUNYA
G64045719 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

GRUP DATA SCIENCE DE LA UNIVERSITAT DE 

BARCELONA  (FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA)
G08906653 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

GRUP DE MINERALOGIA APLICADA I MEDI 

AMBIENT (MAIMA) (FUNDACIÓ BOSCH I 

GIMPERA FUNDACIÓ PRIVADA)

G08906653 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

GRUP DE RECERCA: ENGINYERIA DE CONTROL I 

SISTEMES INTEL·LIGENTS (UNIVERSITAT DE 

GIRONA)

Q6750002E 29.999,19

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

GRUP DE TRACTAMENT AUTOMÀTIC DEL 

LLENGUATGE NATURAL (UNIVERSITAT 

POMPEU FABRA)

Q5850017D 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

INSTITUT DE ROBÒTICA I INFORMÀTICA 

INDUSTRIAL CSIC UPC (UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA)

Q0818003F 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

INSTITUT DE TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES 

(UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA)
Q0818003F 29.995,60

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

LABORATORI DE R+D+I DE LA FACULTAT 

D'INFORMÀTICA DE BARCELONA
Q0818003F 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  - MEDICINAL CHEMISTRY & SYNTHESIS Q2818002D 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

NANOBIOTECNOLOGIA PER AL DIAGNÒSTIC 

(AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS)

Q2818002D 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

TECNOLOGIES I APLICACIONS DEL 

LLENGUATGE I DE LA PARLA (FUNDACIÓ 

CENTRE D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA 

UPC)

G65497182 30.000,00

EMC/1035/2018-

EMC/1154/2018

Ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels 

desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
480.000,00 D/7025/7820001/574

Incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors 

públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.
No  -

UNITAT DE PRODUCCIÓ DE VECTORS  

(UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
Q0818002H 30.000,00



EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENT SL B65936536 112.374,84

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

BIOMEMS IMB-CNM (CSIC) (INSTITUT DE 

MICROELECTRONICA DE BARCELONA IMB-

CNM (CSIC))

Q2818002D 123.094,34

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% CELLTEC UB (FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA ) G08906653 121.430,82

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% CENTRE CATALÀ DEL PLÀSTIC Q5856359D 136.200,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE DE RECERCA EN ENGINYERIA 

BIOMÈDICA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA)

Q0818003F 133.380,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 

ALIMENTARIA I TOXICOLÒGICA (FUNDACIÓ DE 

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI)

G43581321 136.200,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE D'ENGINYERIA DE MICROSISTEMES 

PER A INSTRUMENTACIÓ I CONTROL 

(FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA)

G08906653 121.430,82

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES 

NUMÈRICS A L'ENGINYERIA
Q5850006G 134.280,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE TECNOLÒGIC EN BIODIVERSITAT, 

ECOLOGIA I TECNOLOGIA AMBIENTAL (BETA) 

(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES)

G58020124 132.351,89

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE TECNOLÒGIC EN BIODIVERSITAT, 

ECOLOGIA I TECNOLOGIA AMBIENTAL (BETA) 

(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES)

G58020124 136.120,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE TECNOLÒGIC EN BIODIVERSITAT, 

ECOLOGIA I TECNOLOGIA AMBIENTAL (BETA) 

(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES)

G58020124 115.208,49

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

CENTRE TECNOLÒGIC EN BIODIVERSITAT, 

ECOLOGIA I TECNOLOGIA AMBIENTAL (BETA) 

(FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES)

G58020124 128.621,89

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% CREACIONES AROMÁTICAS INDUSRTRIALES SA A60402989 134.280,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% DIGITAL CENTRE SL B61317905 133.000,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% ESTUDIO BAY SL B65684813 131.351,89

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% ETICAS RESEARCH AND CONSULTING SL B86543188 134.280,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% FUNDACIÓ EURECAT G66210345 136.200,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% FUNDACIÓ EURECAT G66210345 132.920,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% FUNDACIÓ EURECAT G66210345 127.560,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% FUNDACIÓ EURECAT G66210345 136.200,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% FUNDACIÓ EURECAT G66210345 111.874,84

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% FUNDACIÓ EURECAT G60185543 120.510,82

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA 

DE CATALUNYA
G64946387 136.200,00



EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA 

DE CATALUNYA
G64946387 136.180,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA 

DE CATALUNYA
G64946387 134.280,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA 

DE CATALUNYA
G64946387 123.600,63

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT INTERNET I 

INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA
G63262570 116.700,63

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% IMPETUX OPTICS SL B65836181 136.200,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

INSTITUT DE RECERCA EN VISIÓ PER 

COMPUTADOR I ROBÒTICA (UNIVERSITAT DE 

GIRONA)

Q6750002E 113.391,82

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50%

LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA I 

AMBIENTAL (UNIVERSITAT DE GIRONA)
Q6750002E 114.978,49

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% MODPOW SL B65264194 136.200,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% MOIRAI BIODESIGN SL B66769704 134.280,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% MONOLITHIC POWER SPAIN B67239103 131.000,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% NANOMOL TECHNOLOGIES SL B65425589 132.780,00

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% SEQUENTIA BIOTECH SL B65947814 110.958,49

EMC//959/2018-

EMC/1034/2018

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca 

aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).
4.692.500,00 D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de 

recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
Sí 50% UNIVERSITAT DE GIRONA Q6750002E 136.200,00

EMC/2381/2018-

EMC/2505/2018

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a 

l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes 

start-up amb empreses establertes.

240.000,00 D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups 

tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses 

establertes.  

No  -

BARCELONA TECHNOLOGY TRANSFER GROUP 

(IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE 

NAVARRA)

R3168001J 40.000,00

EMC/2381/2018-

EMC/2505/2018

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a 

l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes 

start-up amb empreses establertes.

240.000,00 D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups 

tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses 

establertes.  

No  -

CENTRO DE EMPRENDEDORES DE EADA 

(FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA 

ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ)

G08902645 40.000,00

EMC/2381/2018-

EMC/2505/2018

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a 

l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes 

start-up amb empreses establertes.

240.000,00 D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups 

tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses 

establertes.  

No  - CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT SA A63918072 39.741,98

EMC/2381/2018-

EMC/2505/2018

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a 

l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes 

start-up amb empreses establertes.

240.000,00 D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups 

tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses 

establertes.  

No  -
FUNDACIÓ PRIVADA PARC D'INNOVACIÓ 

TECNOLÒGICA I EMPRESARIAL LA SALLE
G62642954 40.000,00

EMC/2381/2018-

EMC/2505/2018

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a 

l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes 

start-up amb empreses establertes.

240.000,00 D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups 

tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses 

establertes.  

No  -
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS FUNDACIÓ 

PRIVADA
G58022849 39.988,30

EMC/2381/2018-

EMC/2505/2018

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a 

l'assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes 

start-up amb empreses establertes.

240.000,00 D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups 

tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses 

establertes.  

No  -

UNIVERSITAT DE BARCELONA BUSINESS 

SCHOOL (FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 

FUNDACIÓ PRIVADA)

G08906653 40.000,00

EMC/1806/2018-

EMC/1885/2018

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ on els seus membres inversors hagin 

tancat operacions d'inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.
165.000,00 D/7025/4700001/574 Impulsar  les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ No  - ASOCIACIÓN SEEDROCKET ANGELS G65046872 20.685,90

EMC/1806/2018-

EMC/1885/2018

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ on els seus membres inversors hagin 

tancat operacions d'inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.
165.000,00 D/7025/4700001/574 Impulsar  les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ No  - BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA G63030308 13.305,00

EMC/1806/2018-

EMC/1885/2018

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ on els seus membres inversors hagin 

tancat operacions d'inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.
165.000,00 D/7025/4700001/574 Impulsar  les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ No  -

COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA 

XARXA BUSINESS ANGELS ECONOMISTESBAN
Q0802027C 13.866,00

EMC/1806/2018-

EMC/1885/2018

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ on els seus membres inversors hagin 

tancat operacions d'inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.
165.000,00 D/7025/4700001/574 Impulsar  les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ No  - LANZAME CAPITAL SL B65754491 13.000,00

EMC/1806/2018-

EMC/1885/2018

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ on els seus membres inversors hagin 

tancat operacions d'inversió en membres emprenedors de la mateixa xarxa.
165.000,00 D/7025/4700001/574 Impulsar  les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ No  - UNIVERSIDAD DE NAVARRA R3168001J 30.000,00


