
Aprovats de Convocatòries d'Ajuts del 2019, a 16-09-2020   

Bases - 

Convocatòria
Objecte

 Crèdit 

pressupostari 
Partida pressupostària Finalitat

Finançament 

amb fons UE

% 

Finançament 

UE

Empresa NIF Ajut concedit

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - AKZO NOBEL CAR REFINISHES SL B61979217 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - BERICAP SA A08624306 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 138.760,52    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - FLEXNGATE PLÁSTICOS SL B59850990 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - GEDIA ESPAÑA SL B61495313 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - GESTAMP METALBAGES SA A08279093 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO SL B64542152 153.660,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - HENKEL IBÉRICA OPERATIONS SL B66486754 400.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - LABORATORIO REIG JOFRE SA A96184882 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/641/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
2.000.000,00   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 - PRESSPART MANUFACTURING SA A08909806 107.579,48    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - AURAY MANAGING SL B65066276 146.680,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - AXILONE METAL SA A08951600 178.466,79    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - BON PREU SAU A08665838 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - CRODA IBÉRICA SA A61803136 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - EL PASTORET DE LA SEGARRA SL B25272832 145.302,74    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 -

GIESECKE+DEVRIENT MOBILE 

SECURITY IBERIA SA
A58357021 130.568,76    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - GO FRUSELVA SL B61690848 121.362,24    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 -

HP PRINTING AND COMPUTING 

SOLUTIONS SLU
B28260933 127.389,18    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - IMC TOYS SA A08667370 104.069,08    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - INDUSTRIAS BOLCAR SL B08587669 87.041,13      

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - INDUSTRIAS PRECIBER SA A43032010 59.747,28      

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - MASCHIOPACK IBERICA SL B55555338 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 -

N26 GMBH BARCELONA SUCURSAL 

EN ESPAÑA
W2765109J 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 -

NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING 

SLU
B65423311 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - ROS ROCA SA A25014382 79.630,14      

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 -

SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

IBERICA  SL
B08111569 133.173,05    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - T500 PURATOS SA A08135014 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - TECHNOTRAF WOOD PACKAGING SL B65986895 200.000,00    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - TEKNIA BARCELONA SL B08658379 129.194,40    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - UVE SERVICES ON DEMAND SL B64462781 100.312,37    

EMC/582/2019

EMC/1852/2019

Programa d'ajuts a inversions 

empresarials d'alt impacte
3.000.000,00   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 - WITTE Y SOLÁ SA A08226425 57.062,84      

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - AGROMECÀNICA ARTÉS SL B08677239 2.600,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - AMAISYS TECHNOLOGIES SLU B65407983 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - AMPHOS 21 CONSULTING SL B60626447 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - AUTOCORB SA A08007155 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - BAGAMI SL B63199160 2.900,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - BELLAPART SAU A17078528 4.161,00



EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - BIOTECH BIOSECURITY SL B43844273 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CALVET DE MAIANS SL B61726238 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CASTAÑE GRUP 1985 SLU B17097635 1.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CEISA SOLUTIONS SA A08614604 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CERVERA & GONFAUS ASSOCIATS SLP B61842340 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CIMKEY SL B60475571 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CITSALP SL B60058765 4.231,05

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No -

COMPUTER INTEGRATED 

MANUFACTURING TECHNOLOGIES SL
B60604238 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No -

CONSTRUCCIONES METALÚRGICAS 

ESPECIALES SA
A08408668 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CUNIPIC ANIMALS DE COMPANYIA SL B25582818 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - CUTTING EDGE SL B86919677 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - DAC ENVIRO SL B43340181 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - DEIMA INGENIEROS SA A58225756 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - DESCANS DEL VALLES SA A61362794 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - EL MILLOR DE CADA CASA SL B64070782 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No -

EMBOTITS CASOLANS DE 

MONTMAJOR CASA FIGOLS SL
B60370467 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - EQUIPAMENTOS CARNICOS SL B59553750 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No -

ESOLVE CONSULTORÍA E INGENIERÍA 

MEDIOAMBIENTAL SL
B65300683 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - EVERGREEN 2000 SL B61333845 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - FERRALLATS ARMANGUE SAU A17121328 4.740,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - FINISH SA A08688624 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No -

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS 

SPAIN SL
B66130485 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - GESNAER CONSULTING SLNE B83997072 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - GLOBALIMAR EUROPA SL B17990078 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - GRAVATS MARESME SL B60494374 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No -

GRUPO IRACO ADVANCED COATING 

SYSTEMS SL
B17591751 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - HERCAL DIGGERS SL B64143639 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - INDUSTRIAL GINES SAU A17045568 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - INDUSTRIAS PLASTICAS TRIANA SA A08393514 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - INFORMÁTICA METALCAM SL B59687939 2.700,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - INTELLIGENCE PARTNER SL B85645273 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - IPE INDUSTRIA GRAFICA SLU B58294547 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - ITESTIT SL B66098328 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - JANEL'S I NEVIU SL B61312807 1.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - JOI D'ART SL B17050576 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - JOSEP LLORENS I FILLS SL B17490459 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - JOVI SA A08060279 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY SL B66077603 5.000,00



EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - M CODINA SL B08306870 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MADERSENIA SL B43107184 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MAGIC BOX INT TOYS SLU B61139549 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MANUFACTURES ARPE SL B59785386 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MAVILOR MOTORS SA A08305302 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MECÀNICA VILARÓ SL B59848549 500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MIKALOR FASTENING SOLUTIONS SL B58278326 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MOBI CENIA SL B43924737 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - MUEBLES MESEGUE SA A43031921 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - NAULOVER SA A08220428 2.990,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - NOVA MEVIR SL B65370801 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - PERCAMLASER SL B64610504 4.500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - PRIMAVERA SOUND SL B61978987 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - PROQUIMIA COSMETICS SA A08793259 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - QMENTA IMAGING SL B66023466 3.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - RECUPERACIONS MASNOU SL B60771201 4.980,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - RESTALERGIA SL B66320300 500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - RIEUSSET SA A08011926 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - ROTULOS TECNEPLAS SL B63467260 0,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - ROTULOS TECNEPLAS SL B63467260 1.650,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - SALVADOR FIGUERAS SA A08321127 500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - SAULEDA PASTISSERS SL B64144694 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - SEGUSENYAL SL B25472515 4.737,95

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - TALLERES ROS SA A08309510 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - TERRATS MEDICAL SL B64542285 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - TEXIA FINISHING  SA A08799066 500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - TEXIA SEAMLESS SL B62158779 500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - TÈXTIL TAPIAS SL B58293564 500,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - TUBKAL INGENIERIA SL B60897931 5.000,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - VETGENOMICS SL B65461857 2.810,00

EMC/2692/2019

EMC/2741/2019
Ajusts dels Cupons a la Innovació 300.000,00       D/7025/7700001/574

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació 

realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
No - XOCOLATING 1944 SL B66105917 5.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ACCÉS I CONTROL D'ESBARJO SL B64029606 6.375,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ACOUSTIC SOLUTIONS AUDIOTEC SL B65742355 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ADDIXA CONTROL SL B65859704 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - AE SA A08703258 4.000,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - AGRI-ENERGIA SA A17000837 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I 

LA MODA
G65652232 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - AIGÜES DE VIC SA A08076218 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - AMAISYS TECHNOLOGIES SLU B65407983 7.800,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ANDREU ALIMENTACIÓ SL B60319860 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ANTONI PONS SA A17114489 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ARANEI RECUBRIMENTS SL B67124107 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ARTESANIA INDUSTRIAL SL B17010885 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SOLARES

G65083834 6.864,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ASOCIACIÓN RAIL GRUP G63197842 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL 

PACKAGING
G65920035 13.950,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS 

EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
ASSOCIACIO DEL CLUSTER 

FOODSERVICE DE CATALUNYA
G66225723 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ATLANTIS IT SLU B66212630 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - AUTOCORB SA A08007155 13.800,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - BARCELONA MARINE FARM SL B61097879 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
BARNIGRADO SERVICIOS PARA 

ANALISIS DEL GRADO SL
B65286130 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - BOADAS 1880 SA A17006479 13.650,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
BONET ESPECIALITATS 

HIDROQUÍMIQUES SL
B58998030 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CANMARTEX CATGRUP SL B63031538 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CARNICAS J COLOMER SAU A17092883 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CÀRNIQUES VALLDAN SA A58410010 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CASTAÑÉ GRUP 1985 SLU B17097635 12.000,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CATALUNYA EN MINIATURA SA A08694093 7.875,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
CELLER COOPERATIU DE SALELLES 

SCCL
F08239493 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CERAMICAS SIR SA A17157199 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CHATU TECH SL B66945189 13.800,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT DE 

CATALUNYA
G64935851 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - COEVA BARCELONA SA A08652141 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - COMERCIAL PLASTICOS KIRA SL B12820163 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - COMPEGPS TEAM SL B63123962 13.800,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CONSTRUCCIÓN DE MATERIA SA A58063587 7.250,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
CONSULTORIA TARRAGONA SERVEIS I 

ASSESSORAMENTS SL
B43550326 6.375,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CONTROLPACK SYSTEMS SL B43367796 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CORPREALMOONSHOT SL B67266866 13.440,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - CROCAT SL B63606354 6.710,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - DEIMA INGENIEROS SA A58225756 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - DIGIPROCES SA A58339771 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ECOPLAST MONTMELO SL B60717865 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL B65258261 12.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - EMBOTITS ARTESANS J VILÀ SL B17360066 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - EMPRION SL B65493793 11.060,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
ENGINYERIA DE L'EDIFICACIO I 

PROJECT MANAGEMENT SLP
B65580318 13.600,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES 

SUMINISTROS AUTOMOCION SL
B43220383 4.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ESTAMP SAU A08891533 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
FALCON RADIO & ACCESSORIES 

SUPPLY SL
B60565314 14.000,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FAMATEC TECHNOLOGY SL B65521668 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FARRIER INVESTMENTS SL B67243972 13.850,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
FERAGAR GRANALLADOS Y 

MECANIZADOS SL
B66654765 10.450,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FINCAS FORCADELL SLU B60027182 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FLICK HOCKEY SL B66773995 7.250,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FONTINI SA A58375759 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FORMATGERIES MONTBRÚ SA A17063900 13.680,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FORMIN SA A58098179 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FRIMAL TRADING SL B64876774 13.850,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FUNDACIO  PAU CASALS G43027499 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FUNDACIÓ LACETÀNIA G59386334 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FUNDACIÓ MAS XIRGU G55121909 12.960,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FUNDACIÓ PRIVADA DAU G60184348 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - FUNDACIO PRIVADA DRISSA G17588047 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GEDISA SA A08418402 8.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GENOTEC SL B17791682 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GIROMED INSTITUTE SLP B17973702 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GLIFING SL B65762254 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GRANS DEL LLUÇANÈS SL B60100229 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GRUP ALIMENTARI DISTECO SA A60911526 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - GUILERA SA A08851461 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - HOHNER AUTOMÁTICOS SL B17066382 13.700,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - IBER COMPOUND SL B59386086 12.000,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - IBERINSECT SCP J55763783 12.450,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
IGLOR SOLUCIONES AUDIOVISUALES 

AVANZADAS SL
B65325045 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
INCREMENTA SERVEIS DE GESTIÓ I 

CONSULTORIA SL
B61490470 6.375,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INDUSTRIAL GINES SA A17045568 10.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INDUSTRIAS DE OPTICA PRATS SL B08233108 13.750,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INDUSTRIAS PLASTICAS PUIG SL B08968091 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INEDIT INNOVACIÓ SL B65095705 6.375,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INFLUI SA A58115114 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
INGENIERÍA CONSTRUCTORA 

MANRESANA SL
B58407081 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INNOVA IT SL B63373583 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - INTERFLEX SL B08213621 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - IP BUOYS SL B67388900 13.920,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - J CUROS SL B17390758 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JAURENA SA A58244096 12.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JOI D'ART SL B17050576 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JOSE GRAELLS E HIJOS SA A08102451 13.600,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JOSE MARIA SANS AMILL SA A43035013 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JOSEP MARIA MITAJNS SL B60131547 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JOSEP MUNTAL SL B60930831 13.360,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - JYMPA 1971 SL B25558198 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - KARTSANA SL B58295536 12.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - KINGOM SL B58871641 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - KIVNON LOGISTICA SLU B65236911 14.000,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - LA NEVATERIA ALIMENTÀRIA SL B17506544 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - LERRASA HIDRÁULICA SA A08779563 5.057,80

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - LIGHT SQUAD SL B66970260 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - LITOCLEAN SL B61993291 12.900,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION SA A08193963 12.760,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MAMIPAN RIELLS SL B61620597 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MAQUINARIA VIÑAS SL B60574100 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MASIAS MAQUINARIA SL B17479809 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - METÀL.LICS CABRATOSA SLU B55350169 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - METALIC SA A25003344 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MICROARQUITECTURA SL B60760386 10.780,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MIMPATCHWORKSERVICE SL B66544529 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MOBI CENIA SL B43924737 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MONOCROM SL B60355948 13.920,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MONTAJES Y RADIADOS SA A58522558 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - MUEBLES MESEGUE SA A43031921 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - NOUS PROJECTES RAM AIGUA SL B64821705 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - NOUSOL NUEVAS ENERGIAS SLU B64483555 7.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - NÚRIA CLEMARES ROCA 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ONA SAFE & CLEAN SL B55599542 12.980,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
ON-LASER SYSTEMS & APPLICATIONS 

SL
B64251879 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - ORTHOCAST SL B62982111 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - PANREAC QUÍMICA SL B08010118 14.000,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - PAVER SL B08238263 12.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - PENTRILO  SL B58081969 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - PERE CORNELLA SAU A17008061 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - PROTON NEW ENERGY FUTURE SL B66616749 6.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - RIEJU SA A17001322 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - SEÑOR 1961 SL B62351671 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - SENSOTRAN SL B59163238 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - SERRAT AGROCUINA VALL BAS SL B17893124 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
SERVEIS INTEGRALS DE 

MANTENIMENT RUBATEC SA
A60744216 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - SINCROFARM SL B59493635 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - SMARTLOCK SL B67452888 9.462,20

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - SPLENDID FOODS SAU A59091462 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
SUMINISTROS Y GESTIONES 

MEDIOAMBIENTALES SL
B17809278 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TALLER DE CUINA BON GUST SL B55672026 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TALLERES ABSA SA A08377269 12.900,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TALLERES FELIPE VERDES SA A08138042 13.200,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TALLERES RATERA SA A08402489 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TALLERS ALBERT MARTINEZ SL B65453276 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL 

CORCHO SA
A17004805 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TECALUM SL B08779092 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
TECNICAS PARA LA FIJACION DEL 

CARBONO SL
B65204711 13.841,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
TECNOLOGIAS APLICADAS A LA 

INFORMACION SL
B61316618 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TECNOMATRIX BCN SL B62094099 13.800,00



EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TEKNIATEST SOLUTIONS SA A67199695 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TER PLASTIC RECYCLING SL B66085283 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TISELAB SL B60684867 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
TRANSPORTE ENVASADO Y 

MANUTENCIÓN SA
A43031863 9.600,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -

TRATAMIENTO, 

ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 

OBRAS SA

A64966179 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No -
TRATAMIENTOS DE EFLUENTES 

LIQUIDOS WEHRLE UMWELT SA
A17830357 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - TROQUEL GRAFIC SABADELL SL B60669009 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - VALERO FORN TRADICIONAL SL B63366322 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - VELUTEX FLOCK SA A08607681 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - VG MOBILITY TRADE SL B72209943 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - VILA ROVIRA SL B17479601 14.000,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - XIPS VE DE GUST SL B66652249 11.880,00

EMC/2808/2019

EMC/2904/2019
Ajusts dels Cupons Indústria 4.0 2.000.000,00   D/7025/7700001/622

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica 

de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 

4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

No - XOCOLATING 1944 SL B66105917 14.000,00

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - 1933 VENTURES SL B67450684 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - 3A PACK SL B55257000 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - 3S TECH SL B55259915 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ADHESIVOS COROMINA SA A08798688 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - AGRICOLA FORTUNY SC J55166813 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ALFRED SMART SYSTEMS SL B66980087 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS 

SL
B66389362 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 ALIMENTACIO SL B60319860 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 B66212630 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ATRON LINEA EUROPA SL B62235411 4.000,00         



EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - AUTOCORB SA A08007155 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
AUTOMATICA ELECTRONICA Y 

CONTROL SL
B60573128 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - AUTOMATIZACIÓN DE PRENSAS SL B59115428 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - AVALAW MERGERS & ACQUISI SL B66844861 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BARCELONA MULTIFIX RECYTEX SA A62837521 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BARNACOAT SL B63541700 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BENITEZ COMPTA MOTORS SL B55226856 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BERDAC SMART SERVICES SL B67350355 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BETTAIR CITIES SL B67082586 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BOMBAS TORRES  SL B66551714 3.900,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BOMBONS CUDIE SA A58076027 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - BRINOX SA A08973711 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CAL MOSSEN  SL B65644973 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
CAMARA ARROSSERA DEL MONTSIA I 

SECCIO DE CREDIT SCCL
F43010933 3.440,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CAN PISTRAQUES SL B43366863 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CD TERRASSA HOCKEY G08388274 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CH QUIMICA SL B60569613 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CHATU TECH SL B66945189 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CHILLI DESIGN WORLDWIDE SL B66216292 3.840,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - COCOROINTIM SL B67225557 3.536,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CODEP PEOPLE SL B67147975 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - COMOF SOLUTIONS SL B65748766 4.000,00         



EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CONDIMENTOS SANCAN SL B60538535 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CONTROLPACK SYSTEMS SL B43367796 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CORFRED SL B61302998 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 MAGAFA ANALÍS SLU B67196329 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - CUVIV BUSINESS SERVICES SL B64266356 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - DAMIA RIBAS SL B17514357 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - DECOLETAJE 9002 SL B61846119 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - DINDOG TECH SL B66750449 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
DISTRIBUCIONES DEL JAMON CEREZO 

SL
B60599461 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ECO FRED RUBI SL B61022166 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ECOMM360 SL B65750648 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - EL MIRALL BLAU PERRUQUERS SL B60835493 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ELECTRONDA SL B08106882 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - EMPORDALIA SCCL F17011651 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
ENGINYERIA DE L'EDIFICACIO I 

PROJECT MANAGEMENT SLP
B65580318 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ESLA CONEXIONES SL B60286440 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
ESPAI MEDIOAMBIENTAL 

MASRAMPINYO SL
B66162066 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ESTRATEKO SL B66471608 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
FABRICA DE LICORS LA MANRESANA 

SL
B08181562 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - FABRIMOTOR SL B60722345 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - FINCA CASTELL DE SUBIRATS SA A58221029 4.000,00         



EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - FITOSTINGER SL B67052324 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - FRANCESC XAVIER COLL AMARGANT 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GESTIÓN CERRAJERA SL B66151010 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GESTPLAST BANYOLES 2006 SL B17914029 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GLOBAL ELASTIC SL B64397433 3.900,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GONCLOVIL SL B60531068 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GRANIZADOS MARESME SLL B62542808 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GRUP ALMIRALL 2012 SL B65790685 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - GUANTES BASPIN SL B59421867 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - HASHED BLOCKTAC SL B67201061 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - HIDROTUIT SL B43594274 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - HINOJOSA PACKAGING SL B98788755 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - HORT DEL SILENCI SL B25817164 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - HORTICOLA DE PEDRALBES B66191784 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - INDUSTRIAL SAGARRA SL B08744633 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 VALLS 1 SAU A59060491 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - INEO PROTOTIPOS SL B62157078 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - INFOSELF SISTEMES SL B17459058 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - INKA PALET SL B17581554 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
INNOVATIVE PRODUCTION SYSTEMS 

SL
B65859068 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
INVESTIGACION Y APLICACIONES A 

PROCESOS SL
B62274881 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - JAUME RAMON MATAS 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - JESUS MARTIN VIDAL 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - JESUS RUBIO SA A08718264 3.536,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - JORDI LÓPEZ SOLDEVILLA 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - JOSEP COLL AMARGANT 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - KAREN CRISTINA CHÁVEZ 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 NEUSC SA A08675548 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - L'ESSENCIA DEL BLAT SL B63900427 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - LLUIS CREUS SL B58343799 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
LOGISTEL ACCESORIOS DE EMPRESA 

SL
B64372238 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - LOS SANTOS ESENCIA IBERICA SLU B66292152 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MAGAN SPORTWEAR SL B61653382 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MALETAS QUERALT SA A43033117 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MANIFOL DESIGN SL B66921206 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MAR TRET TECA SL B61375143 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MARIA VAYREDA DURAN 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MASIA CAN RODA VINYES I VINS B67155390 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MATROQUEL SL B60586583 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MECANICA EGARENSE SA A08204851 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 CALIBRES Y 

PROTOTIPOS SL
B66940743 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MEDERIC EDICIONES SL B65627416 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
MENZA SOLUCIONES AMBIENTALES 

SL
B67262758 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - MOUSELAB SL B55174593 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - NOVES INICIATIVES DE CONFECCIO SL B64914773 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - NOXMAN SA A08218794 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - NUTRIENT SOLUTIONS SL B66943374 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ONLINE VIRTUAL OFFICE SL B65801979 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
ORGANIC MEDITERRANEAN FOOD 

SLU
B55729545 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 CORNELLA SA A17008061 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - PETER TEXTIL SL B66887357 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - PIGRA ENGINEERING SL B61607438 3.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
PLANCHISTERIA INDUSTRIAL 

METALSER SL
B66903725 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - PMZ COMATRANS SA A58622093 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - PORINOX SL B17637828 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - PRODUCTIONS MATEX IBERICA SL B61175428 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - QUIMIVITA SA A08153991 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - RAMON MAÑAS CORBINOS 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - RAW DATA SL B67275883 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - REDISCO ALIMENTACION SL B61544466 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - ROBERT VILAMU BERNABEU 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SAUVIC SL B59455477 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SCHWARTZ PUERTO SL B43929686 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SENSING SOLUTIONS SL B66724568 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SENSUAL INTIM SL B66957853 4.000,00         



EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SERGIO MORALEDA FORTEA 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
SERVICIOS DE CONFECCION 

INDUSTRIAL SOLPLAY SL
B61667598 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -

SERVICIOS TECNICOS DE 

INVESTIGACION GENERAL Y 

AUDITORIA DE BARCELONA SL

B60593738 3.900,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SHOES MANAGEMENT SLU B64734288 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SIGMA INDUSTRIAL PRECISION SL B67071373 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTION 

CERTIFICACION SL
B63208813 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SMEDICAL HEALTH & BEAUTY SL B65734246 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SOCRALEX ESPAGNE SL B67309492 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SONIA GRAU CONESA 2.800,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SONICAT SYSTEMS SL B66320847 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SPEED DOOR ESPAÑA SLU B62717897 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - STEKNOS GLOBAL SOLUTIONS SL B58640392 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - STUDIUM TALLERES GRAFICOS SAU A08921926 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - SUMINISTRADORA DEL VALLES SA A08781882 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 VETERINARIAY MEDICA 

SL
B60303328 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 TORNE SL B60055357 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 ARTEXMON SL B66846031 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 ZE DE SA A08009946 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - THEFIGTREEART SL B67493809 4.000,00         



EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - TOT-HOM SA A58074105 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - TREMENDO AUDIOVISUAL SL B61555561 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - UNIVERSAL BALL HEAD SL B25722901 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 - VADECITY SL B66278631 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 -
VECTOR SOLUCIONS D'ASSAIG 

ELECTRONIC SL
B55665400 4.000,00         

EMC/2208/2019

EMC/2693/2019

Ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització.
600.000,00       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 4.000,00         

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN SL B66358318 54.826,43      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - ALIER SA A08031544 65.541,60      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT DE 

SENSORS INSTRUMENTACIÓ I 

SISTEMES (UNIVERSITAT POLITÈCNICA 

DE CATALUNYA)

Q0818003F 116.298,40    

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

CENTRE DE DESENVOLUPAMENTS 

BIOTECNOLÒGICS I 

AGROALIMENTARIS (UNIVERSITAT DE 

LLEIDA)

Q7550001G 87.733,00      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No  -

CENTRO DE INGENIERÍA DE 

MICROSISTEMAS PARA 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

(FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA)

G08906653 117.822,00    

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ SA A08109365 24.239,00      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - CONDUCTIVER BAIX CAMP SL B43496983 67.746,69      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE 

PROCESSOS I MATERIALS (FUNDACIÓ 

BOSCH I GIMPERA)

G08906653 59.650,00      



EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - DISTRIBUCIONES ESMAR SL B08606063 43.414,63      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -
ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ I 

PROJECT MANAGEMENT SLP
B65580318 23.456,98      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

ERM IBERIA SAU (ENVIRONMENTAL 

RESOURCES MANAGEMENT IBERIA 

SAU)

A79499208 30.806,40      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -
FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT 

ROVIRA I VIRGILI
G43581321 80.936,00      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

GRUP DE TRACTAMENT AUTOMÀTIC 

DEL LLENGUATGE NATURAL 

(UNIVERSITAT POMPEU FABRA)

Q5850017D 99.468,00      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - HAUSMANN SL B08928376 80.518,76      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - IDNEO TECHNOLOGIES SAU A08320384 65.892,35      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (AGENCIA 

ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS)

Q2818002D 76.191,30      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

IQS TECH-TRANSFER-URL (INSTITUT 

QUÍMIC DE SARRIÀ CETS  FUNDACIÓ 

PRIVADA)

G58022849 82.807,60      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

MAIMA - ISÒTOPS ESTABLES I 

MINERALOGIA - (FUNDACIÓ BOSCH I 

GIMPERA)

G08906653 99.516,00      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

MOTION CONTROL AND INDUSTRIAL 

APPLICATIONS (UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE CATALUNYA)

Q0818003F 60.300,00      



EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - RAONA ENGINYERS SL B62996608 52.011,94      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No - SA REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES A08513277 35.076,50      

EMC/2230/2019

EMC/2328/2019

Ajuts Innotec per  a projectes d’R+D 

conjunts d’empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia 

homologats 

1.500.000,00   D/7025/7700001/574/D

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts 

entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats 

TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA 

acreditats TECNIO, en endavant DTP’s). Incentivar la col·laboració entre 

els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públicsi les 

empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi 

coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

No -

SMART SUSTAINABLE RESOURCES  

(UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA)

Q0818003F 74.500,00      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

INTERNACIONALIZACIÓN SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 774,24            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE 

LA INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE L'ENERGIA 

EFICIENT DE CATALUNYA
G64935851 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT 

MENTAL DE CATALUNYA 
G66001876 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL 

PACKAGING
G65920035 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET  DE 

CATALUNYA
G55068092 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I 

EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER 

FOODSERVICE DE CATALUNYA
G66225723 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -
CLUSTER PARA EL AVANCE DE LA 

TECNOLOGIA DE LA MOTO
G65005605 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

70.000,00         D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per accions de capacitació internacional. No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ 

D'EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

G65961575 1.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I 

LA MODA
G65652232 41.188,13      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA 

INNOVACIÓN Y LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

DEL AGUA

G64862717 22.813,50      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

INNOVADORA EN NUTRICIÓN Y 

SALUD

G55513006 32.814,00      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 

IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA 

DOMÓTICA LA INMÓTICA Y LAS 

CIUDADES INTELIGENTES 

G65270035 32.558,20      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SOLARES 

G65083834 13.050,93      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No - ASSOCIACIÓ AEI INNOVI G65041345 28.883,19      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE 

LA INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 23.662,43      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES 

DE BIOTECNOLOGIA I TECNOLOGIES 

DE LA SALUT

G67125062 36.440,31      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ 

DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 14.465,38      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL 

DE CATALUNYA
G66079575 27.033,38      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA 

DE CATALUNYA
G66286105 11.474,57      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA 

BIOENERGIA DE CATALUNYA
G66636945 19.886,92      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE L'ENERGIA 

EFICIENT DE CATALUNYA
G64935851 25.585,58      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 43.243,35      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT 

MENTAL DE CATALUNYA
G66001876 29.706,32      



EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL 

PACKAGING
G65920035 26.192,30      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DIGITAL DE 

CATALUNYA
G66505751 30.884,95      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE 

CATALUNYA
G55068092 28.125,00      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE 

CATALUNYA
G66375296 38.436,00      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ CÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 29.874,95      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I 

EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937 35.161,09      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER 

FOODSERVICE DE CATALUNYA
G66225723 37.068,57      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
ASSOCIACIÓ LEATHER CLUSTER 

BARCELONA
G08503104 34.523,35      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA 

DE LA FUSTA I EL MOBLE DE 

CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA

G43831338 38.435,99      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE 

CATALUNYA
G65419749 32.755,35      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
CLUSTER PARA EL AVANCE DE LA 

TECNOLOGIA DE LA MOTO
G65005605 30.985,83      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ 

D'EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

G65961575 43.579,05      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No - RAILGRUP G63197842 35.409,55      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

1.250.000,00   D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster. No -
SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN 

PHOTONICS AND OPTICS
G65103905 41.248,06      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I 

CONSULTING SL
B17646563 5.000,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE G08360232 3.594,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE G08360232 3.594,00

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ADASA SISTEMAS SAU A58596206 5.000,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN 

SA
A58090283 3.226,10         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN 

SA
A58090283 3.428,48         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - AFTERSCOOL MARKETPLACE SL B66766510 13.827,36      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I 

LA MODA
G65652232 3.278,88         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ALIMMENTA TU VIDA SL B65572463 26.832,58      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ALITER GRUP RENOVABLES SL B65286882 3.415,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS 

SL
B66389362 5.791,04         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

AMALGAMA 7 I ASSOCIATS CENTRE 

D'ATENCIO BIO PSICO SOCIAL AL JOVE 

I A L'ADOLESCENT SL

B61676763 15.604,82      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - AMES BARCELONA SINTERING SA A08118234 5.890,86         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - AMP SPRAYER SA B17500604 415,66            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - AMP SPRAYERS SL B17500604 890,70            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - AMPHOS 21 CONSULTING SL B60626447 2.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ANDRÉS PINTALUBA SA A43030378 28.347,67      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ARCUSIN SA A25013798 415,66            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ARCUSIN SA A25013798 1.662,64         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ARLEX DESIGN SL B63618847 7.556,25         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ARMENGOL&ROS CONSULTORS 

ASSOCIATS SLP
B65976763 5.429,72         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ARTIFICIAL NATURE SL B67067173 3.594,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

INTERNACIONALIZACIÓN SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 2.430,15         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

INTERNACIONALIZACIÓN SECTOR DEL 

AGUA

G64862717 6.470,07         



EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

INNOVADORA EN NUTRICIÓN Y 

SALUD

G55513006 2.250,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

INNOVADORA EN NUTRICIÓN Y 

SALUD

G55513006 2.144,70         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

INNOVADORA EN NUTRICIÓN Y 

SALUD

G55513006 2.250,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 

IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA 

DOMÓTICA LA INMÓTICA

G65270035 7.193,05         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 

IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA 

DOMÓTICA LA INMÓTICA

G65270035 6.184,68         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 

IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA 

DOMÓTICA LA INMÓTICA

G65270035 10.146,21      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 

IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA 

DOMÓTICA LA INMÓTICA

G65270035 5.286,96         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SOLARES 

G65083834 4.638,24         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SOLARES 

G65083834 11.901,74      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

SOLARES 

G65083834 5.445,87         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ASSOCIACIÓ AEI INNOVI G65041345 13.085,92      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE 

LA INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 1.849,06         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE 

LA INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 5.410,03         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE 

LA INDÚSTRIA DE L'ESPORT
G65324691 11.281,24      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ 

DEL SECTOR CARNI PORCÍ 

"INNOVACC"

G17995978 1.924,95         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ 

DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 1.497,87         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ 

DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC
G17995978 1.498,17         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ 

DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC 
G17995978 1.579,91         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL 

CATALUNYA
G66079575 12.270,84      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA 

BIOENERGIA DE CATALUNYA
G66636945 4.370,39         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA 

BIOENERGIA DE CATALUNYA
G66636945 3.330,29         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE L'ENERGIA 

EFICIENT DE CATALUNYA
G64935851 9.897,11         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 4.062,61         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA
G66522269 7.366,43         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 3.335,89         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 6.991,30         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 7.763,14         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES 

INFANTILS DE CATALUNYA
G65373912 3.286,60         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL 

PACKAGING
G65920035 217,95            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL 

PACKAGING
G65920035 240,90            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DIGITAL DE 

CATALUNYA
G66505751 9.669,28         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DIGITAL DE 

CATALUNYA
G66505751 3.487,06         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER DIGITAL DE 

CATALUNYA
G66505751 9.401,08         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLÚSTER HABITAT DE 

CATALUNYA
G66375296 970,65            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ CLUSTER SALUT MENTAL 

DE CATALUNYA
G66001876 1.678,06         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I 

EXPORTADORS DE MAQUINARIA 

AGRICOLA DE CATALUNYA

G25405937 5.087,68         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I 

EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937 3.174,93         



EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ GOURMET DE 

CATALUNYA
G55068092 179,03            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACIÓ LEATHER CLÚSTER 

BARCELONA
G08503104 48.127,92      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ASSOCIACÓ CLÚSTER HÁBITAT DE 

CATALUNYA
G66375296 14.227,94      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ATLANTIS IT SL B66212630 17.990,46      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - AUMENTA SOLUTIONS SL B66054859 3.429,77         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
BARCELONA CATALUNYA CENTRE 

LOGISTIC
G60498854 2.310,59         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BAYWA RE SOLAR SYSTEMS SLU B67164764 3.019,46         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BD BARCELONA 1972 SL B61713756 7.556,25         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BETARA SL B60777760 6.662,31         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BIOVERT SL B58790262 1.662,64         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BJB PROCESA SA A08467003 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BLUEPHAGE SL B66887977 3.575,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
BORGES AGRICULTURAL & 

INDUSTRIAL EDIBLE OILS SA
A25003203 22.356,75      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BOSCAT FUSTA SL B67089607 2.590,83         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - BTWICE ENGINEERING SL B55256762 21.524,15      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - CENTRAL AGRÍCOLA BOVI SL B25019191 4.453,50         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA 

DE LA FUSTA I EL MOBLE DE 

CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA

G43831338 15.395,39      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA 

DE LA FUSTA I EL MOBLE DE 

CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA

G43831338 29.002,31      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA 

DE LA FUSTA I EL MOBLE DE 

CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA 

G43831338 14.316,21      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - CLIENSOL ENERGY SL B65362865 2.705,21         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE 

CATALUNYA
G65419749 27.675,21      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE 

CATALUNYA
G65419749 2.120,95         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE 

CATALUNYA
G65419749 9.318,74         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CLUSTER PARA EL AVANCE DE LA 

TECNOLOGIA DE LA MOTO
G65005605 14.925,61      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CLÚSTER PARA EL AVANCE DE LA 

TECNOLOGIA DE LA MOTO
G65005605 1.700,32         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CLÚSTER PARA EL AVANCE DE LA 

TECNOLOGIA DE LA MOTO
G65005605 1.978,95         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - COFFEE-CENTER SL B17215096 6.662,31         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - COMINDEX SA A08115149 5.890,86         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - COMPLEMENTOS DEL TIEMPO SL B65503294 7.556,25         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 

AUDIOVISUALS SA
A08849622 1.004,80         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - CRALEY GROUP EUROPE SL B67058214 3.575,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
CREACIONES DE DEVELOURS 

INDUSTRIALES SA
A08393910 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - CREATECH SOLUTIONS SL B66879123 5.000,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - CREATECH SOLUTIONS SL B66879123 3.575,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - CREATEL SL B59998351 12.956,76      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - DANIEL AGUILO PANISELLO SA A41222142 10.623,80      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - DEP INSTITUT SL B65474074 2.608,79         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - DESARROLLOS AGROQUIMICOS SA A25053513 1.722,02         



EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - DEVIR IBERIA SL B62417084 1.837,50

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - DHARMA FACTORY SL B66092123 2.610,39         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
DUNA EDUCACIÓ MOBILITAT I 

SOSTENIBILITAT SL
B62838172 2.610,82         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ECOPOL TECH SL B43811454 5.890,86         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - EDUCA BORRAS SA A08937435 1.735,14

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ 

D'EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

G65961575 21.196,02      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ 

D'EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE 

LA TECNOLOGIA EDUCATIVA

G65961575 12.938,32      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - EIX ESTELS SL B62124797 1.280,38         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ENCOFRADOS J ALSINA SA A08332363 2.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ENERGY TOOLS CONSULTING SL B55108914 2.786,77

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ENERGY TOOLS CONSULTING SL B55108914 2.868,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ENGLISH SUMMER SA A43091388 1.273,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ESTELLE PARQUET SL B43766534 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - FACTOR ENERGIA SA A61893871 1.563,31         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

FEDERACIÓ CATALANA 

D'EMPRESARIS INSTAL·LADORS  DE 

TELECOMUNICACIONS (FECEMINTE)

G58384645 2.531,52         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY G08746976 2.998,25         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - FRIGORÍFICOS DEL NORDESTE SA A17017005 7.916,03         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - FUNDACIÓ AMPANS G08444671 15.604,82      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
FUNDACIÓ CERCLE TECNOLÒGIC DE 

CATALUNYA
G64928245 10.081,17      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL G60229846 2.255,17         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA G25024522 950,08            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
FUNDACIO PRIVADA PER A LA 

INNOVACIO TÈXTIL D'IGUALADA
G62317862 25.150,90      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
GESTIO I PROMOCIO 

AEROPORTUARIA SAU
A61932471 2.598,13         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - GRASSOLER SA A08244691 2.577,96         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - GRUPO ACUSTER SL B63760417 1.100,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - GUILERA SA A08851461 1.453,63         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
HIDROQUIMIA TRACTAMENTS I 

QUÍMICA INDUSTRIAL SLU
B65132474 5.000,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - HIDROTUÏT SLU B43594274 1.100,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - HOSPITAL SANT JOAN DE DEU R5800645C 3.055,14         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

SA
A43581610 1.030,08         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
ILUMINACIÓN DELTA LIGHT ESPAÑA 

SA
A63680722 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - INCIPY SA A65118226 3.815,44         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - INDUSTRIAS COSMIC SAU A08219370 7.556,25         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - INDUSTRIAS COSMIC SAU A08219370 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
INGENIUM INGENIERIA Y DOMOTICA 

SL
B33561903 2.655,10         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - INNOVA IT SL B63373583 3.437,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

CATALANA SL
B60301397 2.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES 

GIRONA SL
B55231781 2.650,83         



EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 

JAUME ALMERA
Q2818002D 1.563,31         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE 

CATALUNYA
G64946387 2.914,83         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
INTEGRAL INNOVATION SOLUTIONS 

SL
B65794547 3.436,45         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - IPE INDUSTRIA GRAFICA SLU B58294547 9.621,04         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JODUL SL B60120441 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JOSE MARIA SANS AMILL SA A43035013 7.556,25         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JOSE MARIA SANS AMILL SA A43035013 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JUNG ELECTRO IBERICA SL A61775227 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JUSCAFRESA SA A17208646 415,66            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JUSCAFRESA SA A17208646 831,32            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -

JVV GRUP MONTAJES Y 

DESARROLLOS DE PROYECTOS 

ELECTRONICOS SL

B62909460 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JYMPA 1971 SL B25558198 415,66            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - JYMPA 1971 SL B25558198 831,32            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - KEIKEN ENGINEERING SL B66495706 3.575,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - KODAMA ANALYTICS SL B67137166 3.404,66         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - KONODRAC SL B65902413 2.409,11         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - LAMP SA A08478042 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - LED & COMPONENTS EXPERT SL B66826728 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - LEONELLI SA A08461816 14.919,39      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - LIGHT SQUAD SL B66970260 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - LUTRON CC SRL B83094649 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL B60921723 2.613,49         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - MARKETING LAND SOLUTIONS SLU B43757640 1.004,80         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - MENTES DINAMICAS SL B55617443 1.837,50

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - MENZOLIT VITROPLAST SL B61836219 3.594,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - MOSAIC FACTOR SL B66786724 1.971,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - NOVOLUX LIGHTING SL B84333582 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - ONYRIQ LABS SL B66862541 5.667,52         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
OUTSORCING AND AUTOMATION 

SYSTEMS SL
B65968174 2.615,76         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - PACI ENGINYERS SL B62529425 2.914,83         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
PERFORMANCE IN LIGHTING ESPAÑA 

SA
A58991795 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - PKBOX SPAIN 2010 SL B65273872 16.549,94      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - PLANETA JUNIOR SL B62395918 1.004,80         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - PRESCAD ENGINEERING SL B66709908 2.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
PROCESOS TÉCNICOS 

MEDIOAMBIENTALES SL
B65102667 1.100,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - RAILGRUP G63197842 14.954,72      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - RIPLEG SAU A17153800 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SACOPA SAU A17092610 1.142,51         



EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SENTINEL CATALUNYA SL B58828617 1.735,14         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SIMON SAU A08078651 5.829,65         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SINAPSE ENERGIA SL B22325989 3.229,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SOCIALFOREST SL B66276783 1.838,45         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN 

PHOTONICS AND OPTICS
G65103905 14.961,38      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SPLENDID FOODS SAU A59091462 11.016,93      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - STEELCERAM SL B63983357 3.594,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - SUN SOLUTIONS PV ENERGY SLU B64798580 3.013,12         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - TALLERES CORBINS SL B25016551 831,32            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
TECNIO CENTRE EASY - UNIVERSITAT 

DE GIRONA
Q6750002E 3.221,31         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
TECNIO CENTRE EASY-UNIVERSITAT 

DE GIRONA
Q6750002E 3.428,79         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
TECNOLOGIAS APLICADAS A LA 

INFORMACION SL
B61316618 3.437,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
TECNOLOGIES DE CONTROL DE 

L'ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ
B65872616 1.563,31         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA SL B25554940 831,32            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
THERMAL RECYCLING OF 

COMPOSITES SL
B66702473 3.594,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - TIMTUL TECHNOLOGIES SL B66586306 3.388,71         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - TRAMA TECNOAMBIENTAL SL B59063230 3.435,96         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
TRANSPORTS ROSENDO QUINTANA 

SA
A58016817 10.144,80      

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

LIQUIDOS WEHRLE UMWELT SA
A17830357 5.000,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO SL B62204011 3.575,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - UNIVERSITAT DE GIRONA Q6750002E 2.200,00         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - UTE BOSCOS DEL VALLÉS U67137000 3.899,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - VENTILACIO INDUSTRIAL IND SL B55097943 1.288,98         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - VIGERM SL B43450857 415,66            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - VIGERM SL B43450857 831,32            

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - VILA ROVIRA SL B17479601 9.835,20         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - VOSSLOH-SCHWABE IBÉRICA SL B58058108 3.229,33         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No - VOSSLOH-SCHWABE IBÉRICA SL B58058108 1.142,51         

EMC/1408/2019

EMC/1511/2019

Línia d'ajuts per a la concessió de 

subvencions a iniciatives de reforç de la 

competitivitat.

680.000,00       D/7025/7700001/574 Línia d'ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial. No -
WATER ENVIRONMENT AND 

BUSINESS FOR DEVELOPMENT SL
B66119330 1.100,00         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE ELECTRÓNICA 

INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES

G08287963 15.500,00      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE ELECTRÓNICA 

INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

G08287963 12.320,00      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES 

DE MOTLLES I MATRIUS
G08725384 1.156,94         



EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES 

DE MOTLLES I MATRIUS
G08725384 1.156,94         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ 

DELS EMPRESARIS METAL·LÚRGICS 

DE SABADELL I COMARCA

G08478695 16.726,34      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ 

DELS EMPRESARIS METAL·LÚRGICS 

DE SABADELL I COMARCA

G08478695 16.726,34      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ 

DELS EMPRESARIS METAL·LÚRGICS 

DE SABADELL I COMARCA

G08478695 18.544,42      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ 

DELS EMPRESARIS METAL·LÚRGICS 

DE SABADELL I COMARCA

G08478695 1.123,88         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ 

DELS EMPRESARIS METAL·LÚRGICS 

DE SABADELL I COMARCA

G08478695 1.123,88         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL 

COMARCAL DE TERRASSA
G58195686 19.271,63      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL 

COMARCAL DE TERRASSA
G58195686 1.057,78         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL 

COMARCAL DE TERRASSA
G58195686 14.544,71      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL 

COMARCAL DE TERRASSA
G58195686 1.123,88         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL  NACIONAL G08486607 11.272,21      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 826,39            

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08488660 1.156,94         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 1.322,22         



EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 1.388,33         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 17.090,00      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 16.362,68      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 16.362,68      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 958,61            

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 991,66            

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 12.363,08      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 16.362,68      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 1.190,00         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - FOMENT DEL TREBALL NACIONAL G08486607 14.908,26      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA 

DE CATALUNYA
G61512257 1.190,00         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA 

DE CATALUNYA
G61512257 991,66            

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA 

DE TERRASSA
G58909979 13.090,29      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA 

DE TERRASSA
G58909979 14.908,26      



EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No -
UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA 

DE TERRASSA
G58909979 760,28            

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 16.726,34      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 1.190,00         

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 15.635,58      

EMC/2639/2019

EMC/2719/2019
Programa de Missions Internacionals 300.000,00       D/7025/4700001/662

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del 

Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió

d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i 

a projectes d’organització i coordinació de visites a

Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors 

econòmics estrangers.

No - UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA G08484032 661,11            

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

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 

SAU
A08112716 127.809,71    

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No -
ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS 

SL
B66389362 101.320,61    

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - AMPHOS 21CONSULTING SL B60626447 89.808,75      

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

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 73.174,73      

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - GERMANS CAÑET XIRGU SL B17537812 150.000,00    

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - MARINA TEXTIL SL B60864337 79.441,50      

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - RAMON CLEMENTE SA A78751765 63.439,65      



EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - RESINAS OLOT SL B60641263 130.079,50    

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - TAVIC SL B59051367 90.783,80      

EMC/1918/2019

EMC/2011/2019

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.

1.840.000,00   7025/7700001/574/D

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i 

desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, 

específicament en l’àmbit dels residus.

No - VENVIROTECH BIOTECHNOLOGY SL B67208702 132.314,53    

EMC/1620/2019

EMC/1743/2019

Projectes de R+D de programa Nuclis 

Internacionals
400.000,00       D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals No -

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

SAU
A08112716 144.800,23    

EMC/1620/2019

EMC/1743/2019

Projectes de R+D de programa Nuclis 

Internacionals
400.000,00       D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals No - AMALFI ANALYTICS SL B67056754 132.595,40    

EMC/1620/2019

EMC/1743/2019

Projectes de R+D de programa Nuclis 

Internacionals
400.000,00       D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals No - CYTES BIOTECHNOLOGIES SL B66534959 200.000,00    

EMC/1620/2019

EMC/1743/2019

Projectes de R+D de programa Nuclis 

Internacionals
400.000,00       D/7025/7700001/574 Incentivar projectes R+D de Nuclis Internacionals No - LINKCARE HEALTH SERVICES SL B65279085 104.765,39    

EMC/1620/2019

EMC/1743/2019

Projectes del programa europeu ERA-Net 

MANUNETIII
400.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar la realització de projectes de recerca i desenvolupament 

experimental a la convocatòria del programa europeu ERA-net
No - LENZ INSTRUMENTS SL B65671091 81.758,48      

EMC/1620/2019

EMC/1743/2019

Projectes del programa europeu ERA-Net 

MANUNETIII
400.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar la realització de projectes de recerca i desenvolupament 

experimental a la convocatòria del programa europeu ERA-net
No - MIRET Y COMPAÑIA SA A08116949 136.080,50    

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - ADVANCED AIR MOBILITY SL B67415950 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No -
ALLREAD MACHINE LEARNING 

TECHNOLOGIES SL
B67411918 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - ASGARD SPACE SL B67255380 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No -
BACO ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING & TECHNOLOGY SL
B67461558 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No -
BIOTECH TRICOPHARMING RESEARCH 

SL
B76781434 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - BYTELAB SOLUTIONS SL B67405589 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - COLOR SENSING SL B67250001 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - DERMAVISION SOLUTIONS SL B55339873 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - DIGITAL RETAIL BCN SL B67143537 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - DROPLITE TECHNOLOGIES SL B67345462 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - FOLLOWHEALTH SL B67197384 77.000,00      



EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - FRIZBIT TECHNOLOGY SL B67242875 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - HASHED BLOCKTAC SL B67201061 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - HEDYLA TECHNOLOGIES SL B67447458 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - INDEEP VISION SL B55348643 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - INDRESMAT SL B67100818 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - MEDIA4US2019 SL B67345249 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - NEURITE LAB SL B67308387 77.000,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - OIMO BIOPLASTICS SL B67505909 55.940,00      

EMC/2505/2019

EMC/2601/2019

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

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases 

inicials de la seva activitat empresarial.. Validar la proposta de model de 

negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt 

potencial de creixement.

No - ROKA FURADADA SL B67401505 77.000,00      

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50% ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE G08360232 135.240,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

BARCELONA CENTRE FOR NEW 

MEDICAL TECHNOLOGIES 

(UNIVERSITAT POMPEU FABRA)

Q5850017D 135.740,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

BIOANALYSIS PROTEOMICS AND 

PHARMACOLOGY (UNIVERSITAT 

POMPEU FABRA)

Q5850017D 163.726,42

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

BIOSYSTEMS AND BIOENGINEERING 

(BIOMEMS) (INSTITUT DE 

MICROELECTRÒNICA DE BARCELONA 

IMB-CNM (CSIC))

Q2818002D 139.060,75

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

BIOSYSTEMS AND BIOENGINEERING 

(BIOMEMS) (INSTITUT DE 

MICROELECTRÒNICA DE BARCELONA 

IMB-CNM (CSIC))

Q2818002D 136.481,13

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 NANOTECNOLOGIA I 

MATERIALS MOLECULARS - 

NANOMOL - ICMAB

Q2818002D 135.240,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 

ALIMENTÀRIA I TOXICOLÒGICA 

(FUNDACIÓ URV)

G43581321 138.240,75

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 VISIO PER COMPUTADOR Q5856375J 130.120,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 VISIO PER COMPUTADOR Q5856375J 163.426,42

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 FOR SENSORS INSTRUMENTS 

AND SYSTEMS DEVELOPMENT 

(UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA)

Q0818003F 147.958,11



EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

DATASCIENCE@UB (FUNDACIÓ 

BOSCH I GIMPERA )
G08906653 134.000,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 137.160,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 137.160,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 INSITUT DE RECERCA EN 

ENERGIA DE CATALUNYA
G64946387 136.740,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 INSITUT DE RECERCA EN 

ENERGIA DE CATALUNYA
G64946387 136.920,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 133.337,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

GRUP DE COMPATIBILITAT 

ELECTROMAGNÈTICA DE LA UPC 

(UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA)

Q0818003F 144.685,09

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

GRUP DE TRANSDUCTORS QUIMICS 

(INSTITUT DE MICROELECTRÒNICA DE 

BARCELONA IMB-CNM (CSIC))

Q2818002D 129.220,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

GRUP DE TRANSDUCTORS QUÍMICS 

(INSTITUT DE MICROELECTRÒNICA DE 

BARCELONA IMB-CNM (CSIC))

Q2818002D 137.160,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   D/7025/7820001/574
Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.
SÍ 50%

MEDICINAL CHEMSITRY AND 

SYNTHESIS - INSTITUT DE QUÍMICA 

AVANÇADA DE CATALUNYA (CSIC-

INSTITUTO DE QUÍMICA AVANZADA 

DE CATALUNYA)

Q2818002D 135.020,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 AUTONOMA DE 

BARCELONA
Q0818002H 137.160,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 AUTONOMA DE 

BARCELONA
Q0818002H 137.160,00

EMC/1917/2019

EMC/1987/2019

Línia d’ajuts de mobilitat de personal 

investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a 

la transferència tecnològica (Tecniospring 

INDUSTRY) 

3.291.840,00   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 136.908,87

EMC/2667/2019

EMC/2729/2019

Ajuts destinats a incentivar programes de 

les escoles de negocis enfocats a 

l’assessorament a start-ups 

tecnològiques en fases inicials i a la 

connexió d’aquestes start-ups amb 

empreses establertes.

200.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negoci enfocats a 

l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió

d’aquestes start-up amb empreses establertes.

No -
CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT 

SA
A63918072 40.000,00      

EMC/2667/2019

EMC/2729/2019

Ajuts destinats a incentivar programes de 

les escoles de negocis enfocats a 

l’assessorament a start-ups 

tecnològiques en fases inicials i a la 

connexió d’aquestes start-ups amb 

empreses establertes.

200.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negoci enfocats a 

l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió 

d’aquestes start-up amb empreses establertes.

No - FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA G08906653 40.000,00      

EMC/2667/2019

EMC/2729/2019

Ajuts destinats a incentivar programes de 

les escoles de negocis enfocats a 

l’assessorament a start-ups 

tecnològiques en fases inicials i a la 

connexió d’aquestes start-ups amb 

empreses establertes.

200.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negoci enfocats a 

l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió 

d’aquestes start-up amb empreses establertes.

No -

FUNDACIO PRIVADA PARC 

D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I 

EMPRESARIAL LA SALLE

G62642954 40.000,00      

EMC/2667/2019

EMC/2729/2019

Ajuts destinats a incentivar programes de 

les escoles de negocis enfocats a 

l’assessorament a start-ups 

tecnològiques en fases inicials i a la 

connexió d’aquestes start-ups amb 

empreses establertes.

200.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negoci enfocats a 

l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió 

d’aquestes start-up amb empreses establertes.

No -
FUNDACIO TECNOCAMPUS MATARO-

MARESME
G62034111 39.936,62      

EMC/2667/2019

EMC/2729/2019

Ajuts destinats a incentivar programes de 

les escoles de negocis enfocats a 

l’assessorament a start-ups 

tecnològiques en fases inicials i a la 

connexió d’aquestes start-ups amb 

empreses establertes.

200.000,00       D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negoci enfocats a 

l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió 

d’aquestes start-up amb empreses establertes.

No -
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS 

FUNDACIÓ PRIVADA
G58022849 39.985,12      



EMC/2478/2019

EMC/2602/2019

Ajuts a les Xarxes d'inversors privats 

d'ACCIÓ
165.000,00       D/7025/7700001/574

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per 

incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses 

catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de 

creixement. 

No - ASOCIACIÓN SEEDROCKET ANGELS G65046872 10.000,00      

EMC/2478/2019

EMC/2602/2019

Ajuts a les Xarxes d'inversors privats 

d'ACCIÓ
165.000,00       D/7025/7700001/574

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per 

incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses 

catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de 

creixement. 

No -
BUSINESS ANGELS NETWORK 

CATALUNYA
G63030308 8.600,00         

EMC/2478/2019

EMC/2602/2019

Ajuts a les Xarxes d'inversors privats 

d'ACCIÓ
165.000,00       D/7025/7700001/574

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per 

incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses 

catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de 

creixement. 

No -
COL.LEGI D'ECONOMISTES DE 

CATALUNYA
Q0802027C 12.741,00      

EMC/2478/2019

EMC/2602/2019

Ajuts a les Xarxes d'inversors privats 

d'ACCIÓ
165.000,00       D/7025/7700001/574

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per 

incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses 

catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de 

creixement. 

No - FUNDACION SHIP2B G66220286 12.259,00      

EMC/2478/2019

EMC/2602/2019

Ajuts a les Xarxes d'inversors privats 

d'ACCIÓ
165.000,00       D/7025/7700001/574

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per 

incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses 

catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de 

creixement. 

No -
IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD 

DE NAVARRA
R3168001J 30.000,00      

EMC/2478/2019

EMC/2602/2019

Ajuts a les Xarxes d'inversors privats 

d'ACCIÓ
165.000,00       D/7025/7700001/574

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per 

incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses 

catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de 

creixement. 

No -
KEIRETSU FORUM BUSINESS ANGELS 

SL
B64699747 10.000,00      


