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1.- Oficina Tarragona
Regió del Coneixement
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Creació de l’Oficina

La Universitat Rovira i Virgili i La Diputació de
Tarragona, institucions arrelades i connectades amb el
territori i preocupades per les seves necessitats, creen
l’Oficina TARRAGONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT.

+
Catalitzador científic. Generació i Transferència de Coneixement

Catalitzador Institucional i econòmic
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Objectius

9 Promoure la innovació i la competitivitat de les
empreses de
d la
l demarcació
d
ió de
d Tarragona.
T
9A
Actuar
t
d’ ll
d’enllaç
entre
t els
l elements
l
t ciència-tecnologiaiè i t
l i
empresa.
9 Suport a l’empresa mitjançant l’assessorament
personalitzat en la cerca de finançament a la R+D+i a
nivell regional, estatal i europeu.
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Ubicació Estratègica
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Àmbits de Treball

I.

Suport a la captació de recursos per a R+D i per
innovació a empreses
empreses, institucions
institucions, parcs científics
científics,
etc.

II Impuls
II.
I
l a projectes
j
E
Estratègics
è i T
Territorials:
i i l
• Empresarials
• Institucionals
Fi
Finestra
t Única:
Ú i

Oportunitats
O
t it t R+D+i,
R D i Convocatòries
C
tò i Ajuts.
Aj t
Agents executors R+D+i (URV, Centres
Tecnològics,
g , Parcs Científics,, Spin-off’s…)
p
)
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Ajuts en R+D+i

Els ajuts poden ser en forma de:
• Subvenció a fons perdut
i/o
• Préstec en condicions preferencials per sota de mercat

Recerca

Desenvolupament

Risc tècnic

Innovació

Intensitat ajuda

SUBVENCIONS

PRÉSTECS

PRÉSTECS

SUBVENCIONS
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2.- Ajut
2
Aj per a la
l creació
ió
d’Agrupacions
d
Agrupacions d
d’Empreses
Empreses
Innovadores 2009

9

Agrupacions d’Empreses
Innovadores 2009

DEFINICIÓ:
Una AEI es la combinació en un espai geogràfic o sector concret d'empreses, centres de
formació, unitats de recerca públics o privats i altres agents públics o privats, involucrats
en processos d'intercanvi col∙laboratiu, dirigits a obtenir avantatges i beneficis derivats
de l'execució de projectes conjunts de caràcter innovador.

Aquesta activitat s'organitzarà entorn d'un mercat o segment de mercat objectiu, o una
branca o sector científic‐tecnològic de referència. L'objecte de l'agrupació empresarial
i
innovadora
d
així
i í estructurada
t t d seràà assolir
li una massa crítica
íti tal
t l que permeti
ti assegurar la
l
seva competitivitat i visibilitat internacionals.

FINALITAT:
Afavorir l’aparició
p
de AEI susceptibles
p
d’esser inscrits al Registre
g
Especial
p
de AEI
del MITYC.
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Novetats respecte
p
2008:
 Pagament anticipat de la subvenció, sense exigència de cap garantia.
 Inclusió com a despeses subvencionables dels estudis de viabilitat de projectes
en matèria d’R+D+i.
 Ampliació dels criteris de valoració de sol licituds:
 inclusió del ggrau de compliment
p
dels objectius
j
plantejats
p
j
 realitzacions o èxits assolits amb el desenvolupament de les actuacions que
han estat recolzades en exercicis anteriors
 Increment del pressupost destinat a aquest ajut, passant de 3M€ al 2008 als
8.3M€ per 2009
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Formades per:
p
 Empreses petites i mitjanes (elements base).
 Empreses grans o tractores (minoria).
 Centres de Investigació.
 Centres de Transferència Tecnològica i coneixement.
 Centres de Formació.

Vinculació:
 Geogràfica
 de Negoci
 Estratègia comú de caràcter global.
global
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Fases:
9 Fase
F
1 Elaboració
1:
El b
ió de
d plans
l
estratègics
è i
9 Fase 2: Funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l’AEI
9 Fase 3: Realització d’actuacions específiques dirigides a enfortir el potencial
innovador i la competitivitat de les empreses
9 Fase 4: Realització de projectes consorciats destinats a promoure accions
conjuntes entre les diferents AEIs.

Cronograma:
1
2
3
4
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Beneficiaris:
FASE 1: Formulació de plans estratègics
 Associacions i Agrupacions d’empreses constituïdes.
 Entitats sense ànim de lucre promotores de futures AEI.
 Agències de desenvolupament autonòmiques o locals
(només per a la formulació de plans estratègics).

Sector turístic:
acreditar
funcionament
mínim de 2 anys

FASES 2, 3 i 4: Estructura Gestió, Projectes Específics, Projectes Consorciats
 Entitats inscrites en el Registre Especial d’AEIs del MITyC
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Tipus
p de p
projectes
j
i actuacions objecte
j
d’ajut
j (I):
()
I. Elaboració de Plans Estratègics:
 General: acomplir objectius de l’Agenda de Lisboa 2010
 Turisme: acompliment del Pla de Turisme Espanyol HORIZONTE 2020
9 H
Han d
de permetre conèixer
èi d
de fforma d
detallada
ll d els
l objectius
bj i a assolir
li per l’l’agrupació
ió candidata
did a
AEI a C/T i M/T així com les empreses i organismes participants.
9 Han d’incloure una estimació dels recursos necessaris per tal de dur a terme aquestes
actuacions i un esquema de les fonts de finançament previstes, detallant els fons a aportar per
les empreses i els que s’esperen obtenir via cofinançament públic.

II. Posta en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEIs
mitjançant el finançament de part dels costs de personal i de les despeses d’administració
i funcionament.
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Tipus
p de p
projectes
j
i actuacions objecte
j
d’ajut
j (II):
( )
III. Realització d’actuacions específiques dirigides a enfortir el potencial innovador i la
competitivitat de les empreses integrants de l’AEI
 Orientats a la preparació de projectes que permetin accedir als programes comunitaris
(estatals, autonòmics i municipals) així com l’ús d'infraestructures
 Sector turístic:
turístic
o contingut dels projectes adequat a les Línies d'Acció identificades en el Programa
d'Innovació dins del Pla del Turisme Espanyol Horizonte 2020
o àmbits (de manera prioritària encara que no exclusiva)
•
•
•
•
•
•
•

economia del turisme i competitivitat del sector turístic
investigacions socials aplicades al turisme
Planificació i gestió de les destinacions turístiques
turisme i medi ambient
adaptació al canvi climàtic
gestió de les empreses turístiques
accessibilitat turística i gestió de la informació turística
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Tipus
p de p
projectes
j
i actuacions objecte
j
d’ajut
j (III):
( )
IV. Realització de projectes en cooperació destinats a promoure accions conjuntes entre
diferents AEIs (espanyoles,
(espanyoles clústers similars UE)


Orientació estratègica comú: innovació, transferència de tecnologia i/o visibilitat
internacional de l’oferta de béns i serveis



Sector turístic: els projectes de cooperació estaran destinats a promoure accions conjuntes
entre diferents AEIs en els àmbits establerts per les línies d’acció identificades en el
programa d’innovació dins del Plan del Turismo Español Horizonte 2020
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Ajuts
j
màxims i pagament:
p g

Pressupost
p total de 8.3M€

1 Formulació de plans estratègics; 75 %, fins a 100.000€.
2 Estructures de coordinació i gestió AEI; 75%, fins a 75.000€ anuals.
3 Projectes específics dels membres de l’AEI; 60%, fins a 100.000€/AEI.
4 Projectes consorciats o d'acció conjunta; 70%, fins a 100.000€/AEI

(150.000€/AEI en el cas d’Agrupacions del sector turístic)
Opció de co‐finançament FEDER: màxim 50% de l’ajut (Catalunya)
El finançament públic de qualsevol de les accions no pot superar el 90%, mínims
9 100% Subvenció a fons perdut
9 Compatible amb altres ajuts demanats per a la mateixa finalitat
9 El pagament es realitzarà amb caràcter immediat a la resolució de la concessió de l’ajut
18
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Conceptes
p subvencionables:
 Despeses de personal tècnic directament involucrades amb la elaboració de les
actuacions o projectes.
 Col∙laboracions externes (despeses de consultoria i altres serveis).
 Viatges interurbans i allotjaments necessaris per l'elaboració del projecte.
P
Per a Estructures
Et t
d coordinació
de
di ió i gestió,
tió les
l despeses
d
d personall administratiu
de
d i i t ti i les
l
corrents i d’infraestructures (màx. 20% de despeses conjuntes de personal tècnic i
administratiu que figurin en les memòries tècnica i econòmica).

Les despeses subvencionables han d’efectuar‐se entre la data de recepció de la sol∙licitud
i el 31/12/2009.
31/12/2009
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Criteris d’avaluació:
Cada sol∙licitud d'ajut serà qualificada de manera global de 0 a 100 punts. Atenent a les
puntuacions obtingudes, ordenades de major a menor, i fins on abast el crèdit
pressupostari disponible,
disponible podran ser objecte de concessió d
d'ajuda
ajuda les sol licituds,
licituds les
propostes superin la qualificació de 50 punts.
plans estratègics
g
FASE 1: Formulació de p










Grau d’elaboració de la proposta
Qualitat, profunditat i amplitud de l'anàlisi de situació i perspectives futures
Vi bili tècnica,
Viabilitat
è i econòmica
ò i i financera
fi
10 punts
Compromís i estructures de coordinació i gestió
Participació de les comunitats autònomes i entitats locals
Impacte
pacte eco
econòmic
ò c gglobal
oba
Continuïtat: possibilitat d’accions derivades
Impacte regional i local
Coherència pla estratègic (apartats especificats en convocatòria)

10 punts
10 punts
15 punts
15 punts
10
0 pu
punts
ts
15 punts
10 punts
5 punts

Sector turisme: criteri de selecció previ Æ adequació al PTEH 2020
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Criteris d’avaluació:
FASE 2: Funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l’AEI
 Adequació de la quantitat total de despesa a subvencionar

40 punts

 Dimensió i característiques de les activitats suportades per estructures
organitzatives i de coordinació

40 punts

 Qualitat i transparència de la sol∙licitud

20 punts

FASES 3 i 4: Realització d’actuacions específiques o projectes consorciats

Sector Turisme

 Interès i coherència de les finalitats perseguides

15 punts
20 punts

 Consistència entre la dimensió i projecció externa de l'AEI i la dimensió
i cost de les activitats proposades

30 punts
25 punts

 Potencialitat de les actuacions a realitzar per obtenir resultats pràctics en
termes de cartera de projectes d’innovació.

35 punts
punts
35 p

 Qualitat i transparència de la sol∙licitud

20 punts20 punts
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Registre
g
especial
p
de les AEIs:
 Avaluació per la DGPYME dels plans estratègics presentats
 Inscripció dels plans considerats Excel∙lents en un Registre ad hoc, vàlid durant 4 anys
 Valoració addicional de les AEI promotores de plans Excel∙lents
 Les AEIs amb plans estratègics excel∙lents seran inscrites al Registre Especial d’AEIs del
MITyC abans d’acabar l’any
 Les AEIs inscrites podran accedir al 2010 a les línies d’ajut previstes en l’ordre de
bases (Fases 2, 3 i 4)

22

Agrupacions d’Empreses
Innovadores 2009

Sol∙licitar l’Ajut:
j
Constarà de tres elements:
1) Sol·licitud
S l li i d
2) Qüestionari
3) Memòria

Termini de presentació:

10/08/2009 !!!

 Obtenir una signatura electrònica avançada a l’hora de fer el
registre telemàtic (opcional).
Resolució: 6 mesos
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#1.‐ Sol∙licitud (I):
()
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#1.‐ Sol∙licitud (II):
( )
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#2.‐ Qüestionari:
Q
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#3.‐ Memòria (I):
()
La memòria de la sol∙licitud ha d’incloure 5 apartats:
1. Memòria tècnica: avantprojecte de l’acció proposada
2. Memòria econòmica: cost de realització i de finançament
ç
de l’acció
3. Informació relativa als col∙laboradors externs que participaran en l’acció
proposada
4. Declaració d’ajuts públics rebuts per l’entitat sol∙licitant
5. Declaració de vinculació amb tercers del Sol∙licitant (disposició addicional 9
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)
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#3.‐ Memòria (II):
1.‐ memòria técnica: Elaboració pla estratègic (FASE 1)
• Objectius
• Resultats esperats
• Activitats necessàries
• Pla estratègic en tota la seva extensió i implicacions
• Estimació impacte econòmic i social
 Índex de l’avantprojecte de pla estratègic
• Antecedents: justificació l’existència o constitució de l’agrupació empresarial
• Context:
C
entorn econòmic,
ò i social,
i l financer,
fi
tecnològic,
lò i empresarial
i l i territorial
i i l
• Elements bàsics:
a) Estratègia general de l’AEI (perspectiva guany de competitivitat i presència internacional)
Turisme: incloure objectius a C/T i Ll/T en àmbits d
d’increment
increment de quota de mercat,
desenvolupament de nous productes/marques turístiques, millora tecnològica,
aprofundiment en nous mercats/segments Æ tot basat en informacions quantitatives.
b) Caracterització (informació precisa) de la base industrial,
industrial tecnològica,
tecnològica innovadora i de
formació: importància de l’AEI en el sector empresarial o mercat involucrada.
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#3.‐ Memòria (III):
1.‐ memòria tècnica: Elaboració pla estratègic (FASE 1)
c) Espai d’influència de l’agrupació i massa crítica de la mateixa sobre l’entorn sectorial i
territorial immediat en termes de projecció de ll’activitat
activitat econòmica i desenvolupament
de coneixements (quantificar els aspectes més rellevants).
d) Estructures existents i/o previstes de govern i gestió. Cal descriure el funcionament i
organització d
d’aquestes
aquestes estructures (forma jurídica,
jurídica estructura de decisió,
decisió distribució de
competències i funcions, etc.).
e) Àrees temàtiques o projectes de col∙laboració prevists; si escau, projectes en curs i fase.
f)

Resultats esperats i indicadors. Cal definir una cartera de projectes d’inversió que
permeti materialitzar i fer visible l’estratègia de presència internacional de l’AEI.

g) Inversions previstes. Estimació impacte econòmic i social:
•
•
•
•

Cost dels resultats esperats
Relació activitats i projectes d’inversió necessaris per assolir l’objectiu
Pressupost total que donaria lloc a previsions del pla estratègic
Estimació impacte econòmic global i social resultant de l’acompliment de les
previsions del pla estratègic
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#3.‐ Memòria (IV):
1.‐ memòria tècnica: Funcionament estructures coordinació/gestió
AEI (FASE 2):
El suport al funcionament de les estructures de coordinació i gestió suposa contribuir
de manera temporal a la dinamització i consolidació dels projectes definits.
La memòria tècnica haurà d'incloure:
•descripció dels objectius de gestió i coordinació per al 2009 dins de l'estratègia de la AEI
•descripció de les estructures de gestió i coordinació el cost es vol finançar parcialment amb l'ajut
sol licitat, indicant: composició del personal directiu, tècnic i administratiu previst, infraestructures
materials a utilitzar i principals activitats de coordinació i dinamització que es preveuen
desenvolupar en aquest període.
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#3.‐ Memòria (V):
1.‐ memòria tècnica: Realització d’actuacions específiques (FASE 3):
L memòria
La
ò i tècnica
tè i haurà
h à d'incloure:
d'i l
• descripció del projecte a desenvolupar en 2009, incloent almenys les accions
previstes al llargg de l'exercici en matèria de:
p
a)
b)
c))
d)
e)
f)

Seminaris
Conferències
Simposis
p
reunions de grups de treball
preparació tècnica de propostes
realització d'estudis de viabilitat tècnica per a projectes de recerca, desenvolupament
experimental
i
t l i innovació
i
ió
g) altres accions de dinamització.
h) descriure les realitzacions i resultats assolits en exercicis anteriors amb les activitats
desenvolupats
p en els àmbits esmentats.
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#3.‐ Memòria (VI):
1.‐ memòria tècnica: Realització de projectes consorciats (FASE 4):
L memòria
La
ò i tècnica
tè i haurà
h à de
d descriure
d
i
(
(com
a mínim):
í i )
• les accions previstes en aquells àmbits especificats anteriorment i, de manera especial, en
els relacionats amb la preparació de propostes de projectes per als quals es vagi a sol
licitar finançament públic amb càrrec a fons de la Unió Europea i organismes multilaterals.
• descriure les realitzacions i resultats assolits en exercicis anteriors amb les activitats
desenvolupats en els àmbits esmentats.
esmentats
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#3.‐ Memòria (VII):
2.‐ memòria Econòmica:
 FASE 1
 Costs de realització: personal tècnic, col∙laboracions externes, desplaçaments (#h i €/h)
 Metodologia de treball: com es formularà el pla, fases i mecanismes de coordinació
C
Cronograma
o og a a de formulació
o u ac ó de
del p
plaa
 Suports: especificar natura i nombre de suports en els que l’Administració rebrà el PE un
cop formulat.
 Pressupost total de formulació del pla (desglossat)

 FASE 2
 Costs de personal tècnic i administratiu involucrat directament (#h i €/h)
 Cost dels recursos necessaris de tipus material (infraestructura)
 Cost de les col∙laboracions externes (si n’hi ha): funcions, nombre d’hores i cost/hora
 Cost desplaçaments
 Cost d
d’accions
accions de dinamització
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#3.‐ Memòria (VIII):
2.‐ memòria Econòmica:
 FASES 3 i 4
 Costs de personal tècnic i administratiu involucrat directament (#h i €/h)
 Cost col∙laboracions externes (#h i €/h)
 Cost desplaçaments
 Cost
C t altres
lt recursos necessaris
i per a la
l realització
lit ió de
d les
l actuacions
t i
d
descrites
it en la
l memòria
òi
tècnica

3 Informació relativa dels col∙laboradors
3.‐
col laboradors externs:
 Nom o Raó Social en cas d’empreses consultores, referències, experiències i capacitats.
 Nom o Raó Social, referències, experiències i capacitats de col∙laboradors externs que, sense
realitzar consultoria amb finalitats mercantils, actúen com a consultors als efectes de la
sol∙licitud de l’ajut.
 Qualsevol altre tipus d’informació que es consideri rellevant
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#3.‐ Memòria (IX):
4.‐ Declaració d’ajuts públics rebuts per l’entitat sol∙licitant:
En el cas que no s'hagués percebut cap ajut susceptible d'incloure en aquest apartat, es farà menció
expressa d
d'això
això i es consignaran a zero les quantitats en el quadre que figura a continuació:

5.‐ Declaració de vinculació amb tercers:
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#3.‐ Memòria (X):
Cost salarial màxim subvencionable:
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Justificació de despeses:
p
La justificació i pagament efectiu de les despeses, així com la declaració d'activitats
realitzades objecte d'ajuda, les fonts de finançament del pla estratègic i la seva
aplicació ss'acreditaran
aplicació,
acreditaran amb la presentació de la corresponent compte justificativa,
justificativa
en la qual s’especificaran els esmentats elements i el detall de cadascuna de les
despeses, segons model normalitzat que es facilitarà per a aquesta finalitat.
Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

> Convocatòria 2009:
 Les actuacions subvencionables ss’hauran
hauran d
d’executar
executar en el temps i forma que
s’estableixi en les resolucions de concessió.
 El termini de justificació d
d’activitats
activitats i despesa serà de 3 mesos a partir de la data de
finalització del termini d’execució, sense que es pugui produir després del 30/06/2010.
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Enllaços
ç d’interès:
 MITyC: http://www.mityc.es/plan_IDI/AgrupacionesEmpresariales/Paginas/Index.aspx
 BOE (09/07/2009): http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/09/pdfs/BOE‐A‐2009‐11403.pdf
 HORIZONTE 2020 ((turismo):
) http://www.turismo2020.es/
p //
/
 AGENDA LISBOA 2010: http://www.weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/TheLisbonReview2008.pdf
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DETALL AJUT

AEI (09)
Objectiu: Elaborar plans estratègics d'Agrupacions d'empreses Innovadores, rocediments de gestió per
a l’aplicació
l’ li
ió d’ ajuts
j
i realització
li
ió d’actuacions
d’
i
específiques.
ífi

Beneficiaris:
• AEI´s constituïdes
• Entitats sense ànim de lucre promotores de futures AEI
• Agències de desenvolupament autonòmiques o locals (només per a la formulació de plans estratègics).

Tipus
p d’ajut:
j
Subvenció p
per:
• Formulació plans estratègics: 75% fina a 100.000€.
• Estructures de coordinació i gestió AEI: 75% fins a 75.000€ anuals.
• Projectes específics dels membres de l’AEI: 60% fins a 100.000€/AEI
• Projectes
j
consorciats o d’acció conjunta:
j
70% fins a 100.000€/AEI
/
((ex: innovació tecnològica
g
i de
visibilitat internacional). Sector Turisme: 150.000€/AEI
El finançament públic de qualsevol de les accions no pot superar el 90%, mínims.

Despeses subvencionables:
Despeses de personal tècnic directament involucrades, col·laboracions externes, viatges interurbans i
allotjaments necessaris, estructures de coordinació i gestió, les despeses de personal administratiu i les
corrents i d
d’infraestructures
infraestructures (Max 20%).

Convocatòria: 10/08/2009
39

3.- Beneficis d’adherir-se a
aquesta iniciativa
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BENEFICIS de
FORMAR PART d’una AEI

> Intangibles:
Risc 0 per les empreses
empreses, ja que es tracta d
d’articular
articular una proposta d
d’avantprojecte
avantprojecte de pla
estratègic sectorial.
Realitzar un pla estratègic sectorial d
d’innovació
innovació i millora de la competitivitat amb el
suport MITyC (Ministerio de Industria Turismo y Comercio).
Formar un Lobbyy davant del MITyC:
y influència en futures línies d’ajut
j i futures línies
d’actuació del ministeri.
Els projectes resultants del pla estratègic seran d’aplicació immediata per a resoldre
problemes del sector amb priorització específica del MITyC i del MICINN (Ministerio de
Ciencia e Innovación).
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BENEFICIS de
FORMAR PART d’una AEI

> Tangibles (I):
Cost 0 per les empreses, en aquesta fase inicial, ja que es tracta d’articular una proposta
d’avantprojecte de pla estratègic sectorial
Possibilitat de participar d’aquest ajut durant ens 3 anys següents (fases 2, 3 i 4). L’ajut
és 100% subvenció i és compatible amb d’altres ajut (màxim 90%):
 FFase 2 (Funcionament
(F i
de
d les
l estructures de
d coordinació
di ió i gestió
ió d
de l’AEI)
l’AEI): màxim
à i d
de 75
75.000€
000€
de subvenció o 75% de la despesa subvencionable
 Fase 3 (actuacions específiques dirigides a enfortir el potencial innovador i la competitivitat
de les empreses):
p
) màxim de 100.000€ de subvenció o 60%
% de la despesa
p
subvencionable
 Fase 4 (projectes consorciats destinats a promoure accions conjuntes entre les diferents
AEIs.): màxim de 100.000€ de subvenció o 70% de la despesa subvencionable

Possibilitat de formar part dels projectes CENIT: grans projectes (4 anys de durada i
pressupost entre 15 i 40M€) on s’obtindria un 50% de subvenció a fons perdut.
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BENEFICIS de
FORMAR PART d’una AEI

> Tangibles (II):
Possibilitat d’acollir‐se als ajuts AVANZA I+D: projectes de 500.000€ a 1M€ on es rebria un
ajut entre el 15% i 50% de la despesa.
Acollir‐se a l’ajut d’ACC1Ó‐CIDEM per a la “dinamització de clústers i consolidació de
sistemes territorials d’innovació”. Aquí subvencionen accions de formació especialitzada
per a la
l professionalització
f i
li
ió d
dels
l gerents d
de lles AEI fi
fins all 50%
0% d
dell cost subvencionable
b
i
bl en
despeses externes.
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Dades de Contacte

Properament: www.regioconeixement.cat

c/ Escorxador s/n
43003 Tarragona
T
Tel. 977 55 95 15
Fax. 977 55 87 11
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Dades de Contacte

Di
Direcció:
ió

S i de
Sergi
d Lamo
L
(sergi.delamo@fundacio.urv.cat)
(
id l
@f d i
)

Secretaria:

Francesca Mañé (francesca
(francesca.mane@fundacio.urv.cat)
mane@fundacio urv cat)

Gestió de projectes:

Isabel Salla (isabel.salla@fundacio.urv.cat)
Xavier Ruiz (xavier.ruiz@fundacio.urv.cat)
Daniel Ferrer (daniel.ferrer@fundacio.urv.cat)
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
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