
ACTIVA FINANCIACIÓN (provisional)

Projectes Empresa/Centre Municipi Subvenció Préstec Valor pressupostat Aportació privada

Desenvolupament experimental de nous processos d'impressió 3D per millorar el paradigma de 
la fabricació aditiva actual

HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS S.L. Sant Cugat del Vallès 399.915 € 7.998.319 € 7.598.404 €

Desenvolupament final y gestió sèrie pilot dispositiu Robin Cam Robin Hat, S.L. Rubí 96.476 € 214.393 € 117.917 €

Disseny i implementació d’un sistema bidireccional de control de procés d’estampació i presa de 
decisions intel·ligents (Projecte 40PROCMES)

COLDTECH MANUFACTURING ESPAÑA, SL Rubí 74.567 € 74.567 € 186.420 € 37.286 €

Digitalització industrial de fabricació de components electromecànics pel sector de l’automoció LEONELLI SA Castellbisbal 44.470 € 288.940 € 244.470 €

Validació en entorn real d’una plataforma de conexió interempresa per equips respectuosos 
amb el medi ambient 

GAS N2ITROGEN, S.L. Sentmenat 102.710 € 205.420 € 102.710 €

Centralització de totes les àrees de negoci de DECOPAK EUROP en una plataforma 
d’interconexió focalitzada en  la indústria 4.0

DECOPAK EUROP, S.L. Rubí 164.918 € 54.972 € 274.864 € 54.974 €

983.056 € 129.539 € 9.168.356 € 8.155.761 €

Misiones Ciencia e Innovación

Projectes Empresa/Centre Municipi Subvenció Préstec Valor pressupostat Aportació privada

Investigació i desenvolupament de tecnología d’impresió 4D pel processat multilateral i 
multifuncional amb electrónica i sensòrica embeguda

SENSING TEX SL Sant Cugat 221.972 € 311.524 € 89.552 €

Gestió activa i intel·ligent de la producció d'energia solar fotovoltaica i el consum local en xarxes 
elèctriques flexibles amb tecnologies digitals

IOTECH TECHNOLOGIES SL Barberà del Vallès 354.048 € 462.797 € 108.749 €

Estratègia de gestió i intervenció digital augmentada INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A Polinyà 282.455 € 406.608 € 124.153 €

Investigació de noves tecnologies de reciclat i valorització de residus plàstics complexos SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SL Castellbisbal 562.660 € 1.016.297 € 453.637 €

Desenvolupament de components innovadors per a la generació d'hidrògen per electrolosis, la 
seva injecció a la xarxa de gas natural i el transport a partir de portadors líquids

ESTAMP SA Terrassa 296.825 € 462.165 € 165.340 €

Desenvolupament de components innovadors per a la generació d'hidrògen per electrolosis, la 
seva injecció a la xarxa de gas natural i el transport a partir de portadors líquids

ROVALMA, S.A. Terrassa 703.859 € 900.441 € 196.582 €

(Optimts) Optimització de tecnologies industrials automatitzades, multifuncionals i sostenbiles LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA Cerdanyola 1.009.742 € 1.551.026 € 541.284 €

Sistema col·laboratiu de control logístic i d'actius productius per entorns industrials i de 
fabricació

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA Cerdanyola 639.251 € 1.133.440 € 494.189 €

106.363 €

2.190.297 €4.502.262 € 6.782.112 €

Projecte Regenera: investigració de tecnologies d'emmagatzematge híbrid i models predictius 
per transformar les industries en punts deslocalitzats de gestió d'energies renovables

HIDROQUIMIA TRACTAMENTS I QUIMICA INDUSTRIAL 
SL

Terrassa 431.451 € 537.814 €


