Referència: 1226MDI
Número:

SOL·LICITUD D’AJUT – COVID’19 / PROJECTES DE L'ÀMBIT SANITARI

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o Raó social

Proton New Energy Future, S.L

NIF

B66616749

Adreça

C/ Mogoda 1

CP-Població

08210

Persona de contacte

Cristina Oliva

Telèfon

+931259090

Correu electrònic

cristina.oliva@protonfuture.com

Fax

2. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Miquel Jové

Càrrec amb el què actua Administrador únic

Correu electrònic

miquel.jove@protonfuture.com

3. DADES DE L’AJUT
Títol del Projecte

Mòdul de distribució intel·ligent (MDI)

Import sol·licitat

15.855€

Data prevista finalització

Juliol 2020

Dades bancàries

Titular compte:

Entitat:

Agència:

DC:

Proton New Energy Future, S.L
Núm. compte:

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)

¨ Memòria i pressupost de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
Declaració responsable (ANNEX 2)
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, tractarà les seves dades amb la finalitat principal
de gestionar la seva sol·licitud i, en el seu cas, concedir els ajuts per atendre i donar resposta a les necessitats de reforçar
el sistema sanitari i assistencial derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La Cambra tractarà les
seves dades en exercici de d’una missió d’interès públic i conforme a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç.
No es preveuen comunicacions a tercers, més enllà d’aquelles que resultin imprescindibles, per a la gestió de la sol·licitud
i concessió de l’ajut sol·licitat. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat,
mitjançant sol·licitud, acompanyada de DNI, o sol·licitar informació addicional sobre els tractaments a: Cambra a Av.
Diagonal, 452 - 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o mitjançant l'adreça d'email: lopd@cambrabcn.org”

Barberà del Vallès
29
Abril
2020
A .............................,
..... de .................
de ..........
Signatura del/de la sol·licitant o representant legal
Firmado por 38878696W MIQUEL JOVÉ (R:
B66616749) el día 29/04/2020 con un
certificado emitido por AC Representación

Referència:

Número:

ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA AJUT
1. DADES DE L’ENTITAT
Nom o raó social

Proton New Energy Future, S.L

NIF

B66616749

Nom i cognoms del
representant legal

Miquel Jové

Càrrec

Administrador únic

Correu electrònic

miquel.jove@protonfuture.com

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
(Indicar la urgència/criticitat de la necessitat sanitària a la que es vol fer front amb l’ajut, així com les
alternatives disponibles)
El projecte consisteix en la implantació del mòdul de distribució intel·ligent (MDI) d'aire que s'annexa a
respiradors convencionals, permetent proveir a dues persones alhora amb un solo respirador. El projecte
previst a implementar en les UCIs, augmentaria la capacitat d'atenció mèdica en els centres sanitaris ja que
permetria atendre dos pacients de gravetat crítica de manera simultània. L'enginy és un dispositiu que
permet regular la quantitat de caudal i els valors específics per a cada pacient de manera independent. El
dispositiu està dotat d'un mètode de control visual i gràfic de funcionament, per monitoritzar les dades vitals.
Es va crear una alternativa no homologada per bifurcar l'aire d'un respirador a dos pacients, però com que
no es podia regular l'aire discriminatoriament per pacient, requereix l'ús de dos pacients amb les mateixes
característiques pulmonars, per tant el seu ús es compassiu i limitat. El MDI trenca amb aquesta limitació.
Activitat 1 – Desenvolupament i documentació tècnica del MDI
Consisteix a documentar totes les característiques tècniques de cadascun dels components que s'integren
en el MDI, i les característiques generals del dispositiu, així com la llista de riscos i mitigacions d'aquest.
Activitat 1.1: Especificacions tècniques i el disseny dels prototips de respiradors desenvolupats: finalitat,
configuracions d'ús, descripció dels principals elements funcionals (peces, components i matèries primeres),
imatges visuals com a diagrames, fotografies i plans amb la deguda explicació, especificacions funcionals
per a garantir l'ús segur, instruccions d'ús i etiquetatge.
Activitat 1.2: Identificació d'equips ja comercialitzats similars i determinar el grau d'equivalència tècnica,
funcional i clínica
Activitat 1.3: Anàlisi de riscos.
Activitat 1.4: Identificació de requisits de seguretat i funcionament, mètodes utilitzats per a comprovar que
són segurs i funcionen correctament.
Activitat 1.5: Descripció del procés de fabricació i controls que es realitzaran en rutina.
Activitat 1.6: Estudi d'impacte de la implementació del MDI.
[Aquesta activitat és dinàmica. Requereix l'assesorament de LEITAT. Els documents s'han d'actualitzar al
llarg
de tot el projecte,
per tant téQUE
una durada
total de 3ACONSEGUIR
mesos.]
3. OBJECTIUS
O RESULTATS
ES PRETENEN
Activitat 2: Proves en models humans i animals
Consisteix
en la posta
en marxa(personal
del MDI utilitzant
pulmons
artificials
perque
a comprobar
el funcionament.
(indicar el nombre
de persones
sanitari,dos
pacients,
infectats,
etc.)
en resultarien
beneficiats per
l’ajut.
Seguidament,
es preparen les mateixes proves amb dos porcs.
Activitat
valorar
del país
pacient
la països.
compliance
i laaPEEP.
L’objectiu2.1:
delLloguer
projectedeéspulmons
evitar elartificials
col•lapseper
a les
UCI’s,l’estat
tant del
comvariant
d’altres
Doncs
Sud
Activitat
Lloguer
sensorslimitats
Pneumotags
per comprovar
que els
valors mostrats
la pantalla
del MDI,
Amèrica 2.2:
disposen
dede
recursos
per atendre
un gran volum
de pacients.
El preua de
venta previst
del
tenen
delsubstancialment
95%.
MDI esundeprecisió
2.000€,deunmés
preu
més econòmic que la compra d’un segon respirador (50.000€)
Activitat
2.3:adisseny
de pacient.
l´estudi animal per tal de validar l’ús in vivo. L’estudi el dissenya LEITAT.
per atendre
un segon
Activitat
2.4:
Execució
de
animal
a Specipig
El resultat previst és tenir l’estudi
la certesa
mèdica
del funcionament del producte; essent homologats per la
[Aquesta
AEMPS. activitat contempla el lloguer dels pulmons artificials i sensors pneumotacs, així com la
subcontractació
de LEITAT
i de Specipig.
L’investigador
present a les proves porcines serà el Dr.
Per assolir els resultats,
es sol·licita
un 20%
del cost totalque
delestarà
projecte.
Amador del Consorci Sanitari de Terrassa. La duració de la activitat 2 és de 1 setmana]
Segons els estudis clínics previstos, s'instal·laran 1.000 mòduls intel·ligents que significaria l'atenció clínica a
Activitat
3 – Preparació
de certificació
APPLUS.
2.000 pacients
en estat proves
crític. D'aquests
2.000en
pacients
es preveu salvar 680 vides cada 15 dies. La xifra
Consisteix
documentació
per part de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes
total depènen
delalarevisió
duradade
delacontagis
del virus.
Sanitaris
(AEMPS)
les certificacions
adecuades.
Part de les
activitatsi aplicar
necessàries
per a implementar
el projecte s'han realitzat; S'ha realitzat el primer prototip
Activitat
3.1:
Proves
de
funcionalitat
per
a
calibrar
aspectes
tècnics
de funcionament.
funcional i s'ha testat diverses vegades en el centre
de vigilància
intensiva
del Consorci Sanitari de Terrassa
Activitat
(CST). 3.2: Assajos de seguretat funcional del prototip de respirador. Els assajos, depenent de les
especificacions del producte, hauran de ser conformes amb les normes tècniques disponibles (UNE EN ISO
60601-2-12, EN ISO 80601-1, UNE EN 794-3) i/o documents de consens de les autoritats sanitàries
Annex 1:(MHRA,
1/2
OMS, AmericanAmerican Association for Respiratory Care)
[Aquesta activitat està prevista i s'han començat les relacions amb APPLUS per a assegurar que tenim la

4. PRESSUPOST PREVIST DE L’ACTIVITAT

4.1. PREVISIÓ DE DESPESES

IMPORT (€)

Subcontractació LEITAT (Assesorament Activitat 1, 2, 3, 4, 6)

30.000€

Lloguer material proves models humans

2.000€

Execució proves porcines

5.000€

10.277€

Certificació APPLUS
Comité ètic

1.500€

Personal (Investigadors clínics)

12.500€

Personal (Promotors)

18.000€

Producció MDI per assaig clínic (Activitat 6)

28.000€

TOTAL
4.2. PREVISIÓ D’INGRESOS/ALTRES AJUTS o SUBVENCIONS
Ingrés de la compra del MDI per assaig clínic (Activitat 6)

107.277€

IMPORT (€)

28.000€

TOTAL

28.000€

DIFERÈNCIA entre DESPESES- INGRESSOS

79.277€

AJUT SOL·LICITAT (Import en euros)

15.855€

Barberà del Vallès
29 de .................
Abril
2020
A .............................,
.....
de ..........

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal
Firmado por 38878696W MIQUEL JOVÉ (R:
B66616749) el día 29/04/2020 con un certificado
emitido por AC Representación
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Referència:
Número:

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

Proton New Energy Future, S.L

NIF

Nom i cognoms del representant
legal

Miquel Jové

DNI

Càrrec amb el què actua

Administrador únic

B66616749

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Proton New Energy Future, S.L

1. Que ni ............................................................................. (en endavant el sol·licitant) ni els
seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les situacions o
prohibicions per obtenir la condició de beneficiaris de subvencions públiques, que preveuen
els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
2. Que no ha sol·licitat ni ha estat declarat en concurs, ni ha estat declarat insolvent en cap
procediment, ni ha estat subjecte a intervenció judicial o inhabilitació d’acord amb la Llei
concursal.
3. Que es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
4. Que es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
5. Que es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
6. Que es compromet a presentar una memòria final de l’aplicació de l’ajut atorgat, on s’inclourà
un resum dels objectius aconseguits i de la liquidació econòmica del projecte.

Barberà del Vallès
29
Abril
2020
I als efectes oportuns, ho signa, a .............................,
..... de .................
de ..........

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal
Firmado por 38878696W MIQUEL JOVÉ (R:
B66616749) el día 29/04/2020 con un
certificado emitido por AC
Representación

D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, amb la presentació d’aquesta
declaració AUTORITZO de forma expressa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a obtenir
els corresponents certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als únics
efectes de sol·licitud de subvencions davant aquesta Corporació.
En el supòsit que denegueu expressament aquesta autorització, l’entitat beneficiària queda obligada a presentar, en el
moment de la justificació, el certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Agència Tributària de
Catalunya i el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i
tributàries.
No autoritzo
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