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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS ABREUJATS

Al Patronat de FUNDACIÔ EURECAT:
Hem auditat els comptes anuals abreujats de FUNDACIÔ EURECAT, que comprenen
el balanç de situaciô abreujat a 31 de desembre de 2015, el compte de pèrdues i
guanys abreujat, Testât de canvis en el patrimoni net i la memôria abreujada
corresponents a Texercici finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat del Patronat en relaciô amb els comptes anuals abreujats
El Patronat de FUNDACIÔ EURECAT és el responsable de formular els comptes
anuals abreujats, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situaciô
financera i dels résultats de FUNDACIÔ EURECAT, de conformitat amb el marc
normatiu d’informaciô financera aplicable a TEntitat a Espanya, que s’identifica a la
nota 2 de la memòria abreujada adjunta, i del control intern que considerin necessari
per permetre la preparaciô dels comptes anuals lliures d’incorrecció material, degut a
frau o error.

Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opiniô sobre els comptes anuals abreujats
adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de
conformitat amb les Normes Internacional d’Auditoria. Aqüestes normes exigeixen
que complim els requisits d’ètica, aixi corn que planifiquem i executem Tauditoria a la
fi d’obtenir una seguretat raonable sobre si els comptes anuals abreujats estan lliures
d’incorrecció material.
Una auditoria comporta Taplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria
sobre els imports i la informado revelada ais comptes anuals abreujats. Els
procediments seleccionáis depenen del judici de Tauditor, inclosa la valoració dels
riscos d’incorrecció material ais comptes anuals abreujats, deguda a frau o error. En
efectuar aqüestes valoracions del risc, Tauditor té en compte el control intern
rellevant per a la preparado i presentado fidel per part de TEntitat dels comptes
anuals abreujats, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguin adéquats
en fundó de les circumstáncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre
Teficácia del control intern de TEntitat. Una auditoria també inclou Tavaluació de
Tadequació de les politiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les
estimacions comptables realitzades peí Patronat, així com Tavaluació de la
presentado global dels comptes anuals abreujats.
Considerem que Tevidéncia d’auditoria que hem obtingut proporciona una base
suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria.
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Opinió
Segons la nostra opiniô, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situaciô financera de
FUNDACIÔ EURECAT a 31 de desembre de 2015, aixi com dels seus résultats
corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d’informaciô financera que résulta d’aplicaciô i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
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Balanç de Situado abreujat
NOTES DE LA
MEMÒRIA
A. ACTIU NO CORRENT

31/12/2015

31/12/2014

25.687.255,17

0,00

7.398.209,32

0,00

1. Recerca i desenvolupament

1.091.935,11

0,00

2. Concesions administratives

5.794.764,40

0,00

1. Im m obilitzat intangible

6

3. Patents, llicències, marques i similars

270.406,57

0,00

5. Aplicacions informatiques

225.202,44

0,00

7. Acomptes
II. Im m obilitzat material

5

1. Terrenys i béns naturals

15.900,80

0,00

11.859.089,12

0,00

822.138,29

0,00

7.217.678,14

0,00

422.468,30

0,00

1.476.893,61

0,00

5. Altres installations i utillatge

348.244,81

0,00

6. M obiliari

363.770,20

0,00

7. Equips pera processaments d'informaciô

296.454,63

0,00

2.177,01

0,00

909.264,13

0,00

2. Construccions
3. Installations tècniques
4. Maquinària

8. Eléments de transport
9. Altre im m obilitzat
III. Inversions immobiliàries

0,00

0,00

IV. Béns del patrimoni cultural

0,00

0,00

750.046,23

0,00

750.046,23

0,00

5.679.910,50

0,00

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg term ini

8.5

1. Instruments de patrimoni
VI. Inversions financeres a llarg term ini
1. Instruments de patrimoni

381.763,52

0,00

2. Crédits a tercers

187.872,86

0,00

5.110.274,12

0,00

5. Altres actius finance rs
VII. Actius per impost d ife rit
B. ACTIU CORRENT
1. Actius no corrents mantinguts per a la venda

0,00

0,00

25.371.527,37

235.163,17

0,00

0,00

II. Existències

394.085,15

0,00

2. Primeres matèries i altres activitats

162.720,80

0,00

6. Acomptes

231.364,35

0,00

18.183.974,68

5.680,26

4.130.954,60

0,00

1.527.954,48

0,00

49.555,22

0,00

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar

8.6

1. Usuaris i deutors pervendes i prestaciô de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades
5. Personal
6. Actius per impost corrent

-23,37

0,00

7. Altres crédits amb les Administracions Publiques

13.1

12.475.533,75

5.680,26

IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt term ini

8.5

67.669,24

0,00

1. Instruments de patrimoni

1.407,97

0,QO

2. Crédits a entitats

9.200,00

4. Altres actius financers
V. Inversions financeres a curt term ini

rs

57.061,27

fi

1.074.280,36

0 .1

1. Instruments de patrimoni

26.283,48

i

2. Crédits a tercers

37.346,88

;

5. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt term ini

1.010.650,00
336.785,82

t-u
o
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VII. Efectiu i altres actius liquids équivalents

5.314.732,12

1. Tresoreria

5.314.732,12

0,00

51.058.782,54

235.163,17

TOTAL ACTIU (A+B)

229.482,91
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NOTES DE LA
MEMORIA

31/12/2015

31/12/2014

28.915.010,35

201.681,07

13.209.608,09

30.000,00

1. Fons dotacionals o fondos socials

7.712.361,38

30.000,00

1. Fons dotacionals o fons socials

7.712.361,38

30.000,00

A. PATRIMONI NET
A -l). Fons propis

11

II. Fonsespecials

0,00

0,00

III. Reserves

0,00

0,00

IV. Excédents d'exercisis anteriors

4.778.395,56

0,00

1. Romanent

6.360.703,37

0,00

2. Excédents negatius d'exercisis anteriors
V. Excédents pendents d'aplicaciô en activitats estatutàries

-1.582.307,81

0,00

0,00

0,00

718.851,15

0,00

VII. Aportacions per a compensar perdues

0,00

0,00

A -2). Ajustaments per canvis de valor

0,00

0,00

15.705.402,26

171.681,07

VI. Excédent de I'exercici (positiu o negatiu)

A-3). Subvendons, donacions I llegats rebuts

3

12

1. Subvencions oficials de capital

6.587.936,46

0,00

3. Altres subvencions, donacions i llegats

9.117.465,80

171.681,07

8.030.329,24

0,00

B. PASSIU NO CORRENT

8

0,00

0,00

II. Deutes a llarg term ini

8.030.329,24

0,00

1. Deutes amb entitats de crédit

3.332.339,64

0,00

3. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg term ini

4.697.989,60

0,00

0,00

0,00

IV. Passius per impost d ife rit

0,00

0,00

V. Periodificacions a llarg term ini

0,00

0,00

14.113.442,95

33.482,10

0,00

0,00

1. Provisions a llarg term ini

C. PASSIU CORRENT
1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la
venda
II. Provisions a curt term ini

15

1.519.554,69

0,00

III. Deutes a curt termini

8

7.811.127,78

0,00

1. Deutes amb entitats de crédit

4.805.125,65

3. Altres passius financers

3.006.002,13

0,00
0,00

0,00

0,00

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

4.588.113,50

33.482,10

1. Provei'dors
2. Provei'dors, entitats del grup i associades

3.449.651,54

0,00

0,00

0,00

0,00

33.051,84

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt term ini

3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Publiques
VI. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET 1PASSIU (A+B+C)

13.1

17.057,17

0,00

0,00

430,26

1.121.404,79

0,00

194.646,98

0,00

51.058.782,54

235.163,17
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Compte de résultats abreujat
31/12/2015

31/12/2014

12

215.229,99

0,00

-6.500,00
-6.500,00
0,00
198.485,04
-3.870.156,00
-754.507,73
-8.514,30
-3.107.133,97
51.243,04
36.002,36
15.240,68
-10.174.739,14
-8.185.484,11
-1.989.255,03
-2.414.257,86
-2.322.333,48
-550.984,09
-244.951,32
-675.111,88
-13.262,87
-73.829,84
-17.409,24
-40.032,78
-215.718,53
-491.032,93
-45.894,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.318,93
-28.318,93
-28.318,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-46.029,91

0,00

0,00
-1.272.004,05
240.775,61
50.274,65
37.296,75
0,00
37.296,75
0,00
1.062.930,20
37.579,02
37.579,02
-328.768,31
-328.768,31
-7.2¿,94
-7,#L¿$4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.2

14.3

5-6

w
°

28.318,93
0,00
0,00
0,00
28.318,93

co

12

18.222.512,16
1.000.000,00
5.088.382,07
336.644,00
11.582.256,10

i

1. Ingresos per les activitats
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
d) Ingresos de promotions, patrocinadors i collaborations
e) Subvencions oficiáis a les activitats
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al résultat de
l'exercisi
2. Ajuts concedits i altres desspeses
a) Ajuts concedits
3. Variadó d'exlstèncles de productes acabats 1en curs de fabricadó
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovislonaments
a) Consum de béns destinats a les actvitats
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres Ingresos de les activitats
a) Ingresos perarrendaments
c) Ingresos accesoris 1altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilais
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotadô
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i canons
a3) Reparadons i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes de assegurançes
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions publiques
a9) Subministraments
alO) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortltzadô de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al résultat
11. Excès de provisions
12. Deteriorament de résultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Résultats per alienacions i altres
13. Altres résultats
1) RESULTAT D'EXPLOTACIÔ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financers
a2) En tercers
15. Despeses flnanceres
b) Per deutes en tercers
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociado i altres
17. Diferencies de canvi
18. Deteriorament i résultat per alienacions d'instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (l+ll)
19. Impostos sobre beneflcis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111+19)

NOTES DELA
MEMÔRIA
23

0,00

0,00
,

0,00

0,00 cp 1
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^
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m
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1
0,00 s ¡
-344,079,05
Sf
718.851,15
0,00

_____
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0,00
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0,00
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Estât de canvis en el Patrimoni Net

Fons

Excédents
exerdsis
anteriors

OJ

TOTAL

Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013
1. Ajustaments per canvis de criteri 2013 i anteriors
II. Aiustaments per errors 2013 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DEL ANY 2014
1. Total inRresos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
1. Auements de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. {-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

Reserves

Excédents
Aportaclons
pendents
AJustament Subvencions,
pera
de destinar Excédent de
s percanvis donations i
Pexerdci compensar
a ie s
de vator
llegats rebuts
flnalitats
pèrdues
estatutàries

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
30.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
30.000,00
30.000,00
0,00

3. Conversio de passius financers en patrimoni net (condonaciô de deutes)

0,00

4. Altres aportaclons
5. Incrément (reducció) de PN résultat d'una comblnaciô de neeocis
III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L’ANY 2014
1. Ajustaments percanvis de criteri 2014
II. Ajustaments per errors 2014
D. SALDO AJUSTAT, INICI DEL ANY 2015
1. Total inRresos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
1. AuRments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.632.361,38

0,00

0,00

4.893.875,30

0,00

0,00
718.851,15
0,00

0,00

0.00

171.681,07
171.681,07

171.681,07
-2.810.167.72
18.343.888,91

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

0,00

3. Conversio de passius financers en patrimoni net (condonaciô de deutes)
4. Altres aportaclons
S. Incrément (reducció) de PN résultat d'una combinaciô de neROcIs
HtrAttres variations del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE l'A N Y 201S

171.681,07
201.681.07
0,00
0,00
201.681.07
-2.091.316,57
30.925.125,59
0.00
0,00

0.00
7.682.361,38
7.712.361,33

0,00

0,00

4.S98.875,30
-120.479,74
4.778.39S,56

18.343.883,91
0,00

718.851,15

0.00

0,00

15.705.402.26

-120.479,74
28.915.010.35
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MEMORIA ABREUJADA
1.

Activitat de la fundació

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments
i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats
d’interès general previstes en els seus estatuts.
Està constituida amb durada indefinida. Amb domicili al Pare Tecnologie del Vallès,
Avinguda Universität Autònoma 23, Cerdanyola del Vallès, amb CIF G66210345 i
inscrita amb el nùmero 2826 a la direcció General de Dret i d’Entitats Juridiques
del Departament de Justicia de la Generalität de Catalunya amb data de resolució
16/04/2014.
Amb data 30 d’abril de 2015 l’Entitat va modificar la seva denominado passant de
FUNDACIÓ PRIVADA AURA a FUNDACIÓ EURECAT.
La Fundació té per objecte:
• L’impuls de la innovació en general i de R+D, en tots els sectors d’activitat
• L’impuls de la recerca industrial i el desenvolupament tecnologie
• L’impuls de la recerca generai
•

L’impuls de l’emprenedoria en general i en especial de l’emprenedoria
tecnològica

• L’impuls del creixement empresarial
• L’impuls de la internacionalització basada en innovació
• L’impuls del desplegament de talent tecnologie i de negoci
• L’impuls de la formació en els àmbits de l’objecte fundacional
• L’impuls de la transferència tecnològica i de coneixement
• L’afavoriment del desenvolupament territorial

2^0 30

• L’afavoriment de l’increment de la cultura cientifica-tecnològica

-
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-
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2.1

©

Bases de presentado deis comptes anuals

Imatqe fidel

Eis comptes anuals abreujats adjunts s’han préparai a partir deis registres
comptables de la Fundació a 31 de desembre de 2015, complint amb el que
estableix el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions
subjectes a la legislado de la Generalität de Catalunya i la Llei 4/2008 del 24
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques,
amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situado económica i
financera.
2.2

Principis comptables no obliqatoris aolicats

S’han aplicat els principis comptables obligatoris establerts en la normativa
mercantil i en especial en el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i
associacions subjectes a la legislado de la Generalität de Catalunya (Décret
259/2008, de 23 de desembre).
2.3

Aspectes crítics en la valorado i estimado de la incertesa

La preparado deis présents comptes anuals abreujats requereix la realització per
part de la Direcció de la Fundació de determinades estimacions comptables i la
considerado de determinats elements de judici. Aquests s’avaluen contínuament i
es fonamenten en l’experiència histórica i altres factors, incloent les expectatives
de successos futurs, que s’han considérât raonables.
Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informado
disponible a la data de formulado deis présents comptes anuals abreujats,
qualsevoi modificado en el futur d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma
prospectiva des d’aquell moment, reconeixent l’efecte del canvi en l’estimaciô
realitzada en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en qüestió.
2.4

Comparado de la informado

Es presenten, a efectes comparatius, les dades de 2015 juntament amb les de
2014 no havent estât necessari fer cap modificado o adaptació en la seva
estructura al no haver-se produit variacions en els criteris de comptabilització d’un
exercici a l’altre.
2.5

Agrupado de partides

No s’han realitzat agrupacions de partides als estats fins
previstes a les normes del PGC de Fundacions relatives a la
financers.
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Eléments recollits en diverses partides

No existeixen elements patrimonials recollits en varies partides, exceptuant aquells
pels que es distingeixen entre el curt i el llarg termini.
2.7

Canvis en criteris comptables:

Durant el période no s’han produit ajustos per canvis de criteris comptables
significatius respecte els criteris aplicats durant l’exercici anterior.
2.8

Correcciô d'errors

No ha estât necessari realitzar ajustos per corregir errors d’exercicis anteriors.

3.

Aplicado de résultats

La proposta de distribució del résultat és la següent:
BASE DE REPARTIMENT
Excédent de l'exercici
Total base de repartiment = Total Aplicado

APLICACIÓ A

Import
718.851,15
718.851,15

Import

Fons dotacionals
Fons especiáis
Romanent
Excédents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensado d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicado = Total base de repartiment

4.

718.851,15
718.851,15

Normes de registre i valorado

Els criteris comptables aplicats en relació
següents;

-
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Immobilitzat intangible

L’immobilitzat intangible es troba valorat peí seu preu d’adquisició minorât per
1’amortització acumulada i, si procedís, per les pérdues estimades que resultessin
de comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable.
•

Recerca i desenvolupament: Corresponen a l’activació de despeses de
desenvolupament sempre que compleixin les condicions següents:
Estar individualitzat específicament per projecte i el seu cost
clarament establert per a que pugui ser distribu'ít en el temps.
-

Tenir motius fonamentats de Fèxit técnic i de la rendibilitat
económica i comercial del projecte de que es tracti.

Aqüestes s’amortitzen en fundó de la seva vida útil, la quai s’estima en un
période máxim de 5 anys.

4.2

•

Concessions Administratives: Figuren valorades peí seu cost d’adquisició i
s’amortitzaran linealment a partir de la seva posada en funcionament dins
el termini de la concessió.

•

Propietat industrial: Figuren valorades peí seu cost d’adquisició minorât per
l’amortització acumulada. Aquests actius s’amortitzen linealment dins el
termini de quatre anys des de la seva posada en funcionament.

•

Aplicacions informátiques: Figuren valorades peí seu cost d’adquisició
minorât per 1’amortització acumulada. Aquests actius s’amortitzen
linealment dins el termini de quatre anys des de la seva posada en
funcionament.

Immobilitzat material

Els béns compresos en l’immobilitzat material es troben valorats segons el seu
preu d’adquisició, el quai inclou les despeses addicionals necessáries per posar
los en condicions de funcionament minorât per l’amortització acumulada i, si
procedís, per les pérdues estimades que resultessin de comparar el valor net
comptable amb el seu import recuperable.
Les reparacions i les despeses de manteniment són carregades directament al
compte de pérdues i guanys. Els costos d’ampliació o millora que afavoreixen una
major durada i a noves utilitats del bé en el procès productiu, són capitali
corn a major valor d’aquest.
4.3

Arrendaments:

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sem
les seves condicions es dedueixi que es transfereixen a l'a
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substancialment els riscos i beneficis inhérents a la propietat de l'actiu objecte del
contraete. La resta d’arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.
4.4

Instruments financers

a) Crlteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents catégories
d’actius financers i passius financers
De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els
actius i passius amb venciments igual o inferior a l’any, i com a no corrents
si els seus venciments superen l'esmentat période.
D'acord amb el criteri de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
(BOICAC núm. 87, setembre de 2011, consulta número 2), segons el quai
els crédits i débits amb les administracions publiques no dérivais d'una
relació contractual no es reflectiran en els apartats de la memoria
relacionáis amb els instruments financers, s'han exclôs les partides dels
actius i passius financers, quedant reflectits en la nota 13 (Situado fiscal).
Conseqüentment amb aixé, a la informado de l'exercici anterior sobre
actius i passius financers s'ha procedit amb el mateix criteri.
Actius financers
•

Préstecs i partides a cobrar: Els présteos i partides a cobrar són actius
financers no derivats amb cobraments fixos o determinables que no
cotitzen en un mercat actiu. Es troben valorats a cost amortitzat.
S’inclouen dins d’aquesta categoria els dipòsits i fiances realitzats, els
deutors comerciáis i altres comptes a cobrar.

© Inversions mantingudes fins al venciment: Inclouen els valors
representatius de deute amb una data de venciment fixada i
cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociín en
un mercat actiu i que l’entitat tingui la intenció efectiva i la capacitat de
conservar fins al seu venciment. Les inversions mantingudes fins al
venciment es valoren ¡nicialment peí seu valor raonable i, posteriorment,
peí seu cost amortitzat.

Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades: es
valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de
correccions valoratives per deteriorament. L’import de la
valorativa és la diferéncia entre el seu valor en llibres
recuperable que, llevat millor evidéncia en l’estimació del deter
d’aquesta classe d’actius, es calculará prenent en consk
patrimoni net de l’entitat participada corregit per les plusválu«
existents en la data de la valoració

eurecat
Centre Tecnolôgic de Catatunya

•

#

Actius financers disponibles per a la venda: En aquesta categoria s’hi
inclouen els valors representatius de deute i instruments de patrimoni
d’altres entitats que no s’hagin classificat en cap de les catégories
anteriors.

Passius financers
• Débits i partides a pagar: es distingeixen entre débits per operacions
comercials i no comercials. Es valoren pel seu cost amortitzat.
S’inclouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius
per naturalesa:
-

Deutes amb entitats de crédit.

-

Creditors comercials i altres comptes a pagar (excepte saldos
amb Administracions Publiques no derivades d’una relaciô
contractual)

-

Altres partides

b) Deteriorament de valor dels actius financers
Al tancament de cada exercici s’efectuen les correccions valoratives
necessàries per deteriorament de valor si existeix evidència objectiva
d’aquest.
Es considéra que existeix deteriorament quan hi ha dubtes raonables sobre
la recuperabilitat en quanties i venciments dels imports. Corn a criteri
général, la correcciô del valor en llibres per deteriorament s’efectua amb
càrrec al compte de résultats de l’exercici en que el deteriorament es posa
de manifest.
Els deutors comercials i altres comptes a cobrar son objecte de correcciô
valorativa després d’analitzar cada cas de forma individualitzada.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius
financers
La Fundaciô registra la baixa d’un actiu financer quan s’ha extingit o s’han
cedit els drets contractuals.
La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligaciô s’hagi extingit.
d) Criteris emprats en la determinaciô dels ingressos i despeses provine
les diferents catégories d’instruments financers:
Tant els ingressos d’actius financers com les despeses financeres,
son objecte de capitalitzaciô com a major cost de l’immobilitzat a
son reconeguts al compte de résultats atenent al seu meritament
ingressos i despeses, respectivament.
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Existències

Els béns i servéis compresos en les existències es valoren peí seu cost, ja sigui el
preu d’adquisició o el cost de producció. Quan el valor net realitzable de les
existències sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, s’han
d’efectuar les correccions valoratives oportunes i s’han de reconèixer com una
despesa en el compte de résultats
Els acomptes a proveïdors a compte de subministraments futurs d’existències es
valoren pel seu cost.
4.6

Transaccions en moneda estranqera

Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda funcional de
la Fundació (euro) utilitzant els tipus de canvi vigents a la data de transacció. Les
pèrdues i guanys en moneda estrangera que resulten de la liquidado d’aquestes
transaccions i de la conversió ais tipus de canvi de tancament deis actius i passius
monetaris denomináis en moneda estrangera es reconeixen al compte de résultats.
4.7

Impostos sobre beneficis

A l’efecte de l'Impost sobre Societats, la Fundació, com a fundació sense ànim de
lucre, n’està exempta per a les activitats afectes al seu objecte social (Títol II de la
Llei 49/2002, de 23 de desembre). D'acord amb aquest règim, es troben exemptes
de l'Impost sobre Societats les rendes procedents de donacions, subvencions, les
procedents de rendiments financers i explotacions économiques d’investigaciô
científica i desenvolupament tecnolôgic, sempre i quan siguin desenvolupades en
compliment del seu objecte o finalitat específica.
4.8

Inqressos i despeses

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació, rebuda o per
rebre menys devolucions, rebaixes, descomptes i l’impost sobre el valor afegit.
La Fundació reconeix els ingressos quan l’import dels mateixos es pot valorar amb
fiabilitat, i els costos ja incorreguts en la prestado, així com els costos que queden
per incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat i el grau de
realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat.
Les despeses es reconeixen en fundó del criteri de meritament.
4.9

Provisions i continqències

Els présents comptes anuals recullen totes les provisions significatives
quais és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligaciô.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets présents o
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en considerado la
informado disponible sobre les conseqüències del succès que les motiven i son

-
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reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les
obligacions especifiques per a les quals van ser originalment reconegudes. Es
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aqüestes obligacions deixen
d’existir o disminueixen.
4.10 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa
de l’exercici en que s’incorren. No obstant, si suposen inversions com a
conseqüéncia d’actuacions per minimitzar l’impacta mediambiental i la protecció i
millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l’immobilitzat.
No s’ha considerai cap provisió de carácter mediambiental, atés que no existeixen
contingéncies relacionades amb aqüestes.
4.11 Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal
La Fundació no té compromisos per pensions amb els seus treballadors.
4.12 Subvencions. donacions i lleqats
Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació
segueix els criteris següents:

Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment,
amb carácter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de
reconèixer en el compie de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i
racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció,
donació o llegat, d'acord amb els criteris que es detallen a l'apartat "Criteris d'imputació
a resultats” següent.
No obstant el que s'indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats
no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social
de l'Entitat, o per compensar dèficit d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i
s'han de registrar directament en els fons propis, independentment del tipus de
subvenció, donació o llegat de qué es tracti. En aquest cas, no es produeix imputació a
resultats.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin carácter de reintegrables
com a passius de l'Entitat fins que adquireixin la condició de no reinte
aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi hagi un acord indivi
concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l'Entitat, s'hagin
condicions establertes per a la seva concessió i no hi hagi dubtes raonab
recepció de la subvenció, donació o llegat.

-
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Valorado
Les subvencions, donacions i llegats de carácter monetari es valoren pel valor
raonable de l'import concedit, i les de carácter no monetari o en espécie es valoren pel
valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors en el moment del seu
reconeixement.

Criteris d'imputadó a résultats
La imputado a résultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el carácter
de no reintegrables s'efectua tenint en compte la seva finalitat. En aquest sentit, el
criteri d'imputadó a résultats d'una subvenció, donació o llegat de carácter monetari ha
de ser el mateix que l'aplicat a una altra subvenció, donació o llegat rebut en espécie,
quan es refereixin a l'adquisició del mateix tipus d'actiu o a la cancel-lacio del mateix
tipus de passiu.
A l'efecte de la seva imputado en el compte de résultats, cal distingir entre els
següents tipus de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els
déficits d’explotació: s'imputen com a ingressos de l'exercici en qué es
concedeixen, excepte si es destinen a finançar déficit d'explotació d'exercicis
futurs; en aquest cas, s'imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concedeixen per finançar despeses especifiques: s'imputen com a
ingressos en el mateix exercici en qué es meriten les despeses objecte de la
subvenció.
c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica
s'imputen com a ingressos de l'exercici en qué es reconeixen.
Per ais préstecs rebuts a interés zéro ó inferior a un tipus considérât de mercat
(interessos subvencionáis) es calcula 1’ interés implícit i s'imputa com a ingrés al
patrimoni net. L’esmentat interés es transfereix al compte de résultats com a ingrés
financer en fundó de la seva mentado. Així mateix, es comptabilitza la despesa
financera per tal de reflectir comptablement l'existència de I* interés subvencionat.

4.13 Neqocis coniunts
Per la naturalesa de l’Entitat, es habitual realitzar negocis conjunts amb
entitats per la realització d’alguns projectes.
L’Entitat integra en cada partida del balang les quantitats corresponents a
d’acord amb el percentatge de participado a la mateixa.
Addicionalment, s’integra la part proporcional del compte de pérdues i gu
la UTE, un cop realitzades les homogeneítzacions temporals i valoratives

-
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4.14 Transaccions entre parts vinculades
La Fundaciô realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat.
Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats, per
la quai cosa es considéra que no hi ha riscos significatius en referència a aquest
aspecte, dels quais puguin derivar-se passius de consideraciô en el futur.
4.15 Combinacions de neqoci
A les combinacions de negocis originades com a conseqüència de la fusiô de
diferents entitats s’aplica el mètode d’adquisiciô segons el quai, l’Entitat adquirent,
comptabilitza a la data d’adquisiciô, els actius adquirits i els passius assumits a
valor raonable sempre que aquests valors es puguin determinar amb suficient
fiabilitat.
5.

IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1 L’evoluciô de l’immobilitzat material durant els exercicis 2014 i 2015 ha estât
segons es detalla a continuaciô:

S aldo
(01/01/2015)

C om binacions
de negocis

Entrades o
D otacions

T raspassos
altres partides

Baixes o
reduccions

Saldo
(31/12/2015)

Terrenys i Bens
naturals
Cost

0,00

822.138,29

0,00

0,00

0,00

822.138,29

Amortització
Acumulada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

822.138,29

Cost

0,00

9.323.423,18

16.719,50

0,00

0,00

9.340.142,68

Amortització
Acumulada

0,00

-2.033.344,36

-125.966,17

36.845,99

0,00

-2.122.464,54

0,00

7.290.078,82

Cost

0,00

2.729.010,35

0,00

-65.664,00

0,00

2.663.346,35

Amortització
Acumulada

0,00

-2.154.995,79

-85.882,26

0,00

0,00

-2.240.878,05

0,00

574.014,56

Cost

0,00

8.591.576,37

0,00

Amortització
Acumulada

0,00

-6.726.147,47

-388.535,29

0,00

1.865.428,90

822.138,29

C onstruccions

7.217.678,14

Instal. Técniques

422.468,30

Maquinaria

A ltres instal-lacions i
utillatge

0,00

. .......
1
...

0,00

8.591.576,37

0,00

-7.114.682,76
1.476.893,61

//&

Cost

0,00

1.442.844,93

36.845,99

Amortització
Acumulada

0,00

-1.020.570,15

-74.029,97

0,00

422.274,78

......

f /-?•
fUj

....
jííKL C7ftuc '
CWKk

v ' \\
0,00

1.479.690,92

tóm. 330

(ínó

-1.131.446,11

•36'845-99

_____

4 « //

348.244,81
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M obiliari
Cost

0,00

1.453.663,30

0,00

0,00

0,00

1.453.663,30

Amortització
Acumulada

0,00

-1.019.211,54

-70.681,56

0,00

0,00

-1.089.893,10

0,00

434.451,76

Cost

0,00

2.632.436,87

105,28

0,00

-42.312,31

2.590.229,84

Amortització
Acumulada

0,00

-2.215.451,32

-120.530,92

-105,28

42.312,31

-2.293.775,21

0,00

416.985,55

Cost

0,00

9.405,74

0,00

0,00

0,00

9.405,74

Amortització
Acumulada

0,00

-6.824,85

-403,88

0,00

0,00

-7.228,73

0,00

2.580,89

Cost

0,00

2.393.522,34

0,00

0,00

0,00

2.393.522,34

Amortització
Acumulada

0,00

-1.653.856,87

-84.923,33

0,00

0,00

-1.738.780,20

0,00

739.665,47

0,00

254.521,99

363.770,20

Equips
processam ent
inform ació

296.454,63

Elem ents de
tra n sp o rt

2.177,01

A ltre im m obilitzat

654.742,14

A com ptes
Cost

Valor Net

0,00

Saldo
(01/01/2015)

0,00

0,00

0,00

254.521,99

Saldo (31/12/2015)

Cost

0,00

29.598.237,82

Amortització Acumulada

0,00

-17.739.148,70

0,00

11.859.089,12

A l’exercici 2014 l’Entitat no tenia Immobilitzat Material.
Les principáis activacions d’immobilitzat procedeixen, tal com s’indica a la nota 20
de Combinacions de negocis, de la fusió per absorció de les entitats FUNDACIÓ
PRIVADA ASCAMM, FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA, FUNDACIÓ PRIVADA
BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC i FUNDACIÓ PRIVADA
BARCELONA MEDIA.

-
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5.2 Altra informado sobre l’immobilitzat material:
-

La dotació anual a l’amortització es calcula segons la vida útil deis
elements, i d’acord amb els següents coeficients d’amortització:
CONCEPTE

% DOTACIÓ

Construccions

2

Instal-lacions tècniques

10

Maquinària

10

Altres instal-lacions I utiliatge

10

Mobiliari

10

Equips per processos d'Informaciô

25

Elements de transport

10

Altre immobilitzat material

10

- A l’exercici no s’han registrat pérdues per deteriorament de l’immobilitzat.
- Totes les inversions en immobilitzat están situades dintre del territori de
Catalunya i están afectes directament a l’activitat de l’Entitat.
- És política de la Fundado contractar totes les polisses d’assegurances que
s’estimen necessáries per donar cobertura ais possibles riscos que
poguessin afectar els elements de l’immobilitzat material.
- L'import i caractéristiques del bens totalment amortitzats corresponen al
següent detall:

2014
0,00

0,00

instai-lacions tècniques

1.444.621,85

0,00

Maquinària

4.888.146,56

0,00

Altres instal-lacions i utillatge

676.557,36

0,00

Mobiliari

623.487,39

0,00

1.929.634,84

0,00

0,00

0,00

476.717,04

0,00

10.039.165,04

0,00

Equips per processos d'Informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material

o

30 SiV

2015
Construccions

La partida de terrenys i edificis situât a Cerdanyola del Vallès, fiç
parcialment en garantia de la linia de descompte i la pôlissa de crédit l
de Santander.

BARCELONA

f e

-
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El cost dels actius relacionats amb subvenclons, donacions i llegats de
capital son els següents:
2015
Construccions

2014

1.387.684,70

0,00

35.067,00

0,00

123.603,85

0,00

29.340,55

0,00

Mobiliari

344.351,66

0.00

Equips per processos d’lnformacid

266.550,52

0,00

0,00

0,00

1.747.336,44

0,00

3.933.934,72

0,00

Installations tecniques
Maquinaria
Altres instal-lacions i utillatge

Elements de transport
Altre immobilitzat material

- A la data de formulació de la present memòria els compromisos ferms de
compra i venda d'immobilitzat material ascendeixen a 17.027,90 euros.
- En relació amb els immobles, el valor de les construccions i terrenys dels
immobles son els següents:
2015
Valor de la construcció
Valor del terreny

6.

2014

9.376.988,67

0,00

822.138,29

0,00

10.199.126,96

0,00

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

6.1 L’evolució de l’immobilitzat material durant els exercicis 2014 i 2015 ha estât
segons es detalla a continuació:

Saldo
(01/01/2015)

Combinacions de
negocis

Entrades 0
dotacions

Baixes 0
reduccions

Traspassos a
altres partides

Saldo
(31/12/2015)

Recerca i
desenvolupament
Cost

0,00

2.710.384,07

0,00

0,00

0,00

2.710.384,07

Amortització Acumulada

0,00

-1.443.349,55

-175.099,41

0,00

0,00

-1.618.448,96

0,00

1.267.034,52

0,00

6.457.185,67

1.091.935,11

Concessions
administratives
Cost

0,00

fi S I
£ Wm

%
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-87.525,95

0,00

-658.409,58

0,00

-570.883,63

0,00

5.886.302,04

Cost

0,00

520.112,90

69.740,86

0,00

-200.000,00

389.853,76

Amortització Acumulada

0,00

-299.540,33

-19.906,86

0,00

200.000,00

-119.447,19

0,00

220.572,57

Cost

0,00

1.445.218,59

200.347,71

0,00

0,00

1.645.566,30

Amortització Acumulada

0,00

-1.381.845,41

-38.518,45

0,00

0,00

-1.420.363,86

0,00

63.373,18

0,00

15.900,80

Amortització Acumulada

0,00

5.794.764,40

Patents, llicéncies,
marques ¡ sim ilars

270.406,57

Aplicacions
informátiques

225.202,44

Acomptes
Cost

Saldo
(01/01/2015)

Valor Net

0,00

0,00

0,00

15.900,80

Saldo
(31/12/2015)

Cost

0,00

11.214.878,91

Amortització Acumulada

0,00

-3.816.669,59

0,00

7.398.209,32

A l’exercici 2014 l’Entitat no tenia Immobilitzat Intangible.
6.2 Altra informado:
-

No hi ha béns de l’immobilitzat intangible afectes a garanties.

-

La dotació anual a l’amortització es calcula per el métode lineal d’acord
amb la vida útil estimada deis diferents béns:

CONCEPTE

% DOTACIÓ

Recerca i Desenvolupament

10-20

Concessions Administratives

2

Patents, llicencies, marques i similars

10

Aplicacions Informàtiques

25

Totes les inversions en immobilitzat intangible s’han realitzar al
Catalunya.

-

19-

eurecat
Centre Tecnologie eie Catalunya

-

(j

L’import i caracteristiques del bens totalment amortitzats corresponen al
següent detall:
2014

2015
Recerca ¡ Desenvolupament

1.246.571,48

0,00

Concessions Administratives

0,00

0,00

14.079,79

0,00

1.339.681,40

0,00

Patents, llicencies, marques i simiiars
Aplicacions informàtiques

-

Tot rimmobllitzat intangible està afecte directament a l’activitat de l’Entitat.

-

El cost deis actius relacionáis amb subvencions, donacions i llegats de
capital són eis següents:
2015

-

7.

2014

Patents, llicencies, marques i simiiars

17.640,12

0,00

Aplicacions informàtiques

28.339,89

0,00

A la data de formulació de la present memòria no hi ha compromisos ferms
de compra i venda d'immobilitat intangible

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

7.1 Arrendaments Financers
-

L’Entitat no té cap arrendament financer

7.2 Arrendaments operatius
7.2.1 Entitat com Arrendador:
Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l’exercici
ascendeixen a 137.956,36 euros.
c '

Aqüestes quotes provenen deis sots-arrendament de determináis espais
oficines de Barcelona i Cerdanyola.
7.2.2 Entitat com Arrendataria:
Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a despes< de
ascendeixen a 550.984,09 euros.
Els principáis arrendaments corresponen a les oficines de Barcelona.

-
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$

INSTRUMENTS FINANCERS

8.1. Categories d'actius i passius financers
El valor de cadascuna de les categories d’actius financers i passius financers,
excepte de les participacions el patrimoni d’empreses del grup i associades, es
detallen en els quadres seguenti
Actius financers a 31 de desembre de 2015:
ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
Categories
Inversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
TOTAL

VALORS
REPRESENTATIUS
DE DEUTE

INSTRUMENTS DE
PATRIMONI

CREDITS, DERIVAIS 1
ALTRES

TOTAL

0,00

0,00

940.527,23

940.527,23

0,00

0,00

4.357.619,75

4.357.619,75

381.763,52

0,00

0,00

381.763,52

381.763,52

0,00

5.298.146,98

5.679.910,50

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI
Categories

VALORS
REPRESENTATIUS
DE DEUTE

INSTRUMENTS DE
PATRIMONI

CRÉDITS, DERIVATS 1
ALTRES

TOTAL

Inversions mantingudes fins al venciment

0,00

0,00

1.010.650,00

1.010.650,00

Préstecs i partides a cobrar

0,00

0,00

18.027.899,51

18.027.899,51

26.283,48

0,00

0,00

26.283,48

26.283,48

0,00

19.038.549,51

19.064.832,99

Actius disponibles per a la venda

Actius financers a 31 de desembre de 2014:
A l’exercici 2014, l’Entitat no tenia Actius Financers.
Passius financers a 31 de desembre de 2015:
PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
Categories
Débits i partides a pagar

DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÉDIT
8.030.329.24
8.030.329,24

Ù£

DERIVATS 1ALTRES

0,00
0,00

f i <o
Y
o
uj

8.030.329,24
;fc{$.&329i24:

.
co
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PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
DEUTES AMB
ENTITATS DE
CREDIT
7.811.127,78

Categories
Débits i partides a pagar

7.811.127,78

TOTAL

DERIVATS I ALTRES

3.466.708,71

11.277.836,49

3.466.708,71

11.277.836,49

Passius financers a 31 de desembre de 2014:
PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
DERIVATS I ALTRES

DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÉDIT

Categories
Débits i partides a pagar

TOTAL

0,00

33.051,84

33.051,84

0,00

33.051,84

33.051,84

8.2. Classificació per venciments:
Els imports dels actius i passius financers que vencen en cadascun deis cinc anys
següents al 31 de desembre de 2015 i de la resta fins al seu últim venciment són
els següents:

Venciment en anys dels Actius Financers
2016
Inversions en entitats del grup i associades

2017 i següents

TOTAL

66.261,27

0,00

66.261,27

9.200,00

0,00

9.200,00

57.061,27

0,00

57.061,27

1.074.280,36

1.510.163,61

2.584.443,97

- Instruments de patrimoni

26.283,48

381.763,52

408.047,00

- Crédits a tercers

37.346,88

187.872,86

225.219,74

1.010.650,00

940.527,23

1.951.177,23

17.924.291,36

4.169.746,89

22.094.038,25

4.130.954,60

0,00

4.130.954,60

- Crédits a entitats
- Altres actius financers
Inversions financeres

- Altres actius financers
Usuaris, patrocinadors
activitats

i

deutors

de

les

- Usuaris i deutors per vendes i prestaciô
de serveis

. ..

jy ^\y
- Deutors, entitats del grup, associades i
altres parts vinculades
- Personal
- Altres crédits amb les Adm. Publiques

1.527.954,48

0,00

1.5M S ?4,4$

49.555,22

0,00

M .5 5 5 ,M

12.215.827,06

4.169.746,89

1 6 ^ 8 5 .5 7 ^ 1 ! jVT Núm. 330
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Venciment en anys deis Passius Financers
2017 i següents

2016

TOTAL

Deutes

7.811.127,78

8.030.329,24

15.841.457,02

Deutes amb Entitats de crédit

4.805.125,65

3.332.339,64

8.137.465,29

Altres passiusfinancers

3.006.002,13

4.697.989,60

7.703.991,73

Creditors comerciáis 1altres comptes a pagar

3.466.708,71

0,00

3.466.708,71

Proveído rs

3.449.651,54

0,00

3.449.651,54

0,00

0,00

0,00

17.057,17

0,00

17.057,17

0,00

0,00

0,00

11.277.836,49

8.030.329,24

19.308.165,73

Proveí'dors, entitats del grup i associades
Personal
Altres deutes amb Admin. Públiques

No és possible determinar amb exactitud els cobraments detallats per les
posteriors anualitats, donada que gran part d’aquest deute es públic.
8.3. Correccions per deteriorament del valor originades pel rise de credit:

Deteriorament de
crédits comerciáis
Saldo a 1/01/2015
Combinacions de negocis

267.156,15
0,00

Pérdues per deteriorament de crédits per les activitats

195.707,90

Reversió del deteriorament de crédits per les activitats

13.713,35

Saldo a 31/12/2015

449.150,70

8.4. Impagament i incompliment de condicions contractuals
En relació amb els présteos pendents de pagament, fins al 30 de setembre de
2015 no s’ha produit cap impagament de principal o interessos.

-
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8.5. Entitats del grup, multigrup i associades
•

La informado sobre les empreses del grup és la següent:

Denominado

Domicili

Actlvitat

QPO Lenses, S.L.

Sant Quirze 91,5-2.08221 Terrassa

Diseny i fabricado de lens óptiques personalidades en plástic

Barcelona Media Brasil

Av.Tancredo Neves 1283, 41820-021 Salvador
Bahia (Brasil)

Estratégies innovadores per augmentar la competitivitat
d'organitzacions brasileres

%capital

Denominació

% drets de vot

Directe

Indirecte

Directe

QPO Lenses, S.L.

50

50

Barcelona Media Brasil

75

75

Denominado

Capital

QPO Lenses, S.L.
Barcelona Media Brasil

•

Reserves

Altres
partides
de PN

Resultat
últim
exercici

Valor en
lllbres de la
participado

Indirecte

Correccions
per
deteriorament

Dividends
rebuts en
2015

3.006,00

1.272,24

0,00

4.749,80

1.503,00

0,00

0,00

70.297,20

0,00

0,00

34.738,66

88.404,80

35.681,90

0,00

La informació sobre les empreses associades és la següent:

Denominació

Domicili
Activitat

Ultrasion, S.L.

Av.Univ.Autònoma,23.Cerdanyola del
Vallès

Plastiasite, S.A.

Céramistes 2, 08290 Cerdanyola del
Vallès

Desenvolupament, fabricado i comercialitzaclô
d'aplicacions en teenologies d'ultrasons
Creado, gestió i desenvolupament d’una plataforma
en el mercat del plastic

%capital

Denominació
Directe
Ultrasion, S.L.

40,92

Plastiasite, S.A.

24,99

% drets de vot
Indirecte

D ire cte

rViddirecte

Ilàf
Denominació

%
V?l\\

Valor en
Correccions >• Dividends
llibres de la jlujpersociFT/
rebuts en
participació detèriorament ELON/?015 D J

Capital

Reserves

1.427.362,00

67.918,00

13.118,96 12.507,63

584.076,00

87.685,00 374.508,53

30.067,37 13.586,58

111.744,33

o
o

Plastiasite, S.A.

Resultat
últim
exercici

°'

Ultrasion, S.L.

Altres
partides de
PN

m

W \æ < }.

W ? *.0 ,0.6

-
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8.6. Usuaris i altres deutors
El desglossament de la partida B.lll de l’actiu del balanç, "Usuaris, patrocinadors i
deutors de les activitats i altres comptes a cobrar”, amb indicaciô del moviment que
hi ha hagut durant l’exercici ha estât el següent:
Usuaris, Patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar
Saldo inicial a 01/01/2015

5.680,26

Combinacions de negocis

18.870.594,28
18.874.454,36

Augments

-19.566.754,22

Disminucions
Saldo final a 31/12/2015

18.183.974,68

8.7. Altre tipus d'informaciô
a)

L’import disponible en les Unies de descompte, aixi corn les polisses
de crédit concedides a l’entitat amb els seus limits respectius i la part
disposada, son els següents:
Limit
1.000.000,00

-1.500.000,00

0,00

Banco Sabadell

1.000.000,00

-1.500.000,00

0,00

Polisses de crédit

2.600.000,00

-2.519.355,75

80.644,25

Banco Santander

900.000,00

-883.422,11

16.577,89

1.500.000,00

-1.445.311,03

54.688,97

200.000,00

-190.622,61

9.377,39

BBVA

9.

Disponible

Líneas de descompte

Caja Arquitectos

b)

Disposât

L’import deis deutes amb garantía real ascendeix a 3.147.216,61
euros.

EXISTENCIES

No hi ha hagut circumstàncies que hagin motivât correccions valoratives per
deteriorament de les existèneies.
No s’ha aplicat cap import de despesa financera capitalitzades, ja que no hi ha
existèneies amb un cicle de producció superior a un any.
No hi ha compromisos ferms de compra ni de venda ni limitacions en la
disponibilitat de les existèneies.
10. MONEDA ESTRANGERA
Les transaccions en moneda estrangera s’han realitzat durant I’
les següents:

eurecaf
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Moneda original

Contravalor en euros

USD

1.374.826,49

GBP

390,70

1.144.081,71
581,48

TOTAL COMPRES

1.144.663,19

11. FONS PROPIS
L’anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balani? és:

Saldo a
31/12/2014
Fons dotacional

30.000,00

Combinaclons
de negocis

Augments

7.682.361,38

7.712.361,38

Romanent

0,00

6.481.183,11

Excédents d'exercicis anteriors

0,00

-1.582.307,81

Excédent de l'exercici

0,00

0,00

718.851,15

30.000,00

12.581.236,68

718.851,15

Total

Saldo a
31/12/2015

Disminucions

120.479,74

6.360.703,37
-1.582.307,81
718.851,15

120.479,74

13.209.608,09

A 5 d'abril del 2016 el P atronat de TEntitat està composât pels patrons següents:
SIMON HOLDING S.L. representada per En Xavier Torra Balcells
CARINSA-Creaciones Aromáticas Industriales, S.A., representada per Na Vanesa Martínez
Chamorro.
CIRCUTOR, S.A. representada per En Ramón Cornelias Fusté
COMEXI GROUP, S.L. representada per En Manel Xifra Pagés
Corporació Catalana de M itjans Audiovisuals representada per En Andreu Joan Martínez
Hernández
DIGITAL LEGENDS Entertainm ent, S.L. representada per En Xavier Carrillo Costa
Na Nuria Betriu Sánchez, designada pel Departament d’Empresa i Coneixement
ICL Iberia Limited, Sociedad Comanditaria Simple representada per En José Antonio Martínez
Alamo
En Jaume Ferrús Estopà, désignât per la Fundado Barcelona Media
Laboratorios Reig Jofre, S.A. representada per NTgnasi Biosca Reig
Laboratorios Hipra, S.A. representada per N'Èlia Torroella Busquets
Na Mariona Sanz i Ausás, designada pel Departament d'Empresa i Coneixement
N'Antoni Peñarroya Trench, désignât per la Fundació Ascamm
Relats, S.A. representada per N'Oriol Relais Torante
En Francese Santasusana Riera, désignât per la Fundació CTM Centre Tecnologie
SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. representada per En Gabriel Alarcón Rovira
Hewlett-Packard Española, S.L., representada per En Ramon Pastor
**

Indulleida, S.A., representada per En Miguel Angel Cubero

"k'k'k Cellnex Telecom, S.A., reprrsentada per En Josep Ventosa

•kick
kkkk

Hallotex, S.L., representada per En Xavier Bonareu
Laboratorios Hartmann, S.A., representada per En Marc Pérez

-
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+ N'Alex Carbonell Real-Salas (Secretar! no patró)

* Pendent d'inscriure nomenament de data 13/5/2015
** Pendent d'inscriure nomenament de data 20/7/2015
* * * Pendent d'inscriure nomenament de data 9/10/2015
****

Pendent d'inscriure nomenament de data 15/12/2015

Tal com s’indica a la nota 20 de Combinacions de negocis, amb data 30 d’abril de
2015 es va realitzat la fusió per absorció de les entitats FUNDACIÓ PRIVADA
ASCAMM,
FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA,
FUNDACIÓ PRIVADA
BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC i FUNDACIÓ PRIVADA
BARCELONA MEDIA.
No hi ha desemborsaments pendents.
No s’han rebut aportacions no dineráries.
No s’han rebut aportacions per compensar pérdues d’exercicis anteriors.

12. SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGATS
12.1 L’import i les caractéristiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts
que figuren en el balanç, aixi corn els reflectits en el compte de résultats, amb
distinciô dels vinculats directament amb les activitats de l’entitat i dels rebuts amb
caràcter de capital son les següents:
BALANÇ DE SITUACIÓ

31/12/2014

31/12/2015

0,00

6.587.936,46

Altres subvencions, donacions i llegats rebuts

171.681,07

9.117.465,80

Total Balanç

171.681,07

15.705.402,26

Subvencions oficiáis de capital

L'epigraf d'Altres Subvencions, donacions i llegats rebuts del Patrimoni Net inclou,
per una part, les subvencions de projectes pendents de traspassar a résultat i,
d’altra banda, els interessos implicits dels préstecs amb tipus d'interès zero ô per
sota del considérât interès de mercat.
COMPTE DE RESULTATS
Subvencions oficials a les activitats
Subvencions oficials de capital traspassades al résultat
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al résultat
Total Compte de Résultats

31/12/2014

3 1 /1 ^ 2 0 ^ '

[

28.318,93

11,682.256,10

0,00

240.775,61

0,00

1 $15.229,99

28.318,93
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12.2 L' anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicado
del saldo inicial i final com també deis augments i les disminucions és el següent:
DESCRIPCIÖ
Subvencions oficials de capital

Saldo a
31/12/2014

Combinaclons
de negocis

0,00

Augments

6.833.058,25

-4.346,18

Saldo a
31/12/2015

Disminucions
240.775,61

6.587.936,46

Altres subvencions, donacions i llegats rebuts

171.681,07

11.510.830,66

9.232.440,16

11.797.486,09

9.117.465,80

Total

171.681,07

18.343.888,91

9.228.093,98

12.038.261,70

15.705.402,26

12.3 A continuació es mostra l'origen de les Subvencions, donacions i llegats
imputais a résultats de l’exercici:
Sector Privat

215.229,99

Sector Públic

11.823.031,71

Total Subvencions, donacions i llegats
rebuts

12.038.261,70

Ens concessionari de les Subvencions Publiques:
Generalität de Catalunya

6.731.247,45

Altres Administracions Publiques

5.307.014,25

Total Subvenciones Sector Públic

12.038.261,70

12.4 A la data de formulaciô dels présents comptes el Patronat considéra que
s'estan complint les condicions associades a les subvencions, donacions i liegats
rebuts.
12.5 El détail dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançais amb les
subvencions, donacions i llegats son els següents:
El détail dels bens s’ha indicat en les notes d’immobilitzat material i intangible.
Respecte de les activitats,
Détail dels ingressos de subvenc
activitats
Pla de Centres 2015
R-NOZZLE
GREENBARRELS
LIGHT-COWLS ( 325993)
FUNDACIÔ PROGRES I TECNICA
Pla de Centres 2014

-
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ICARUS_ ROBOTICA I AUTOMATITZACIÓ

196.349,22

OPTINTEGRAL_PLASTIC

189.845,01

Pia fusió Centres

171.681,07

Centre d'excel tènda en BIG DATA (CoE)

160.168,00

[WIDEST!

151.154,43

TYPES - (MGT) Towards transparency and
Privacy in the onlinE

141.166,89

OPTICI AN2020_PLASTIC

141.112,34

AutoPost (Imatge)

127.800,23

[WatERP]

123.798,26

PREVIEW_E-HEALTH

122.998,90

SUPER -SOCIAL SENSORS FOR SECURITY
ASSESSMENTS (Yahoo!)

122.815,19

[PEGASO]

112.203,05
2.897.763,82

Altres activitats

TOTAL

12.038.261,70

13. SITUACIÓ FISCAL
13.1 L’ Entitat manté a 31 de desembre de 2015 els següents saldos amb
Administracions Publiques:
2014

2015
AAPP per subvendons concedides
HP Deutora per IVA
Organismes S. Social deutors
HP deutora per IS
Total AAPP deutora
HP creditora per IRPF
HP creditora per RKM
Organismes S. Social creditors
Altres
Total AAPP creditora

16.385.573,95

0,00

257.374,61

5.680,26

0,00

0,00

2.332,08

0,00

16.645.280,64

5.680,26

749.602,53

430,26

0,00

0,00

370.464,43

0,00

1.337,83

0,00

1.121.404,79

430,26

13.2 Impost sobre beneficis
La conciliació entre el résultat fiscal i comptable és segons es detalla a contin

eu.recai
2015
Resultat com ptable de l ’exercíc»

2014
718.851,15

AUGMENTS

DISMINUCIONS

0,00
AUGMENTS

DISMINUCIONS

Impost sobre Societat
Dîferències perm anents
- Resultats exem pts

718.851,15

-718.851,15

- Altres diferències
Dîferències tem po rals
- Amb origen en l'exercici
- Amb origen en altres exercicis
Compensació de bases imposables
negatives d'exercicis anteriors
Base Im posable (Resultat Fiscal)

Les diferències permanents corresponen íntegrament als résultats exempts que ha tingut
la Fundado durant l’exercici 2015. Aquests résultats es composen per les rendes
exemptes d’acord amb la llei 49/2002 de Règim Fiscal d’entitats sense afany de lucre i
Incentius fiscals al mecenatge de 23 de desembre, procedents d’explotacions
économiques destinades a desenvolupar el compliment de l’objecte social, aixi corn
rendes amb carácter auxiliar o complementan sense que aqüestes ultimes superin el 20%
deis ingressos totals de l’entitat.
El résultat fiscal, d’acord amb les diferències permanents i temporals de la Fundaciô
corresponent a l’exercici 2015, ha estât cero.
13.3 Altres tributs
Les liquidacions d’impostos no poden considerar-se definitives fins que no han estât
inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripciô de
quatre anys. Son susceptibles d’inspecciô fiscal tots els tributs als que es troba subjecta
la Fundaciô per a tots els exercicis no prescrits.
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14. INGRESSOS I DESPESES
14.1 No hi ha hagut despeses derivades del funcionament dels organs de govern
de l'Entitat.
14.2 El desglossament de les partides 2 i 5 del compte de pérdues i guanys és el
següent:

2015
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments

2014

6.500,00

0,00

3.870.156,00

0,00

763.022,03

0,00

Compres

600.301,23

0,00

Variaciô d'existèneies

162.720,80

0,00

3.107.133,97

0,00

a I b) Consum de bens i matèries primeres

c) Treballs realitzats per altres entitats.

14.3 El desglossament de l'epígraf Cárregues Socials és el següent:
2014

2015
Aportacions per a pensions
Altres càrregues socials

0,00

0,00

1.989.255,03

0,00

14.4 El desglossament del epigraf Pèrdues, deteriorament i variaciô de provisions
per operacions de les activitats és l’indicat a la nota d’instruments Financers.
14.5 Durant I’exercici no s’han produit résultats originats fora de I’activitat normal
de l’entitat inclosos en la partida “Altres Résultats”.
14.6 Informaciô sobre:
a) Els ingressos de promocions, patrocinadors i col-laboracions amb indicaciô
de les activitats a les quais es destina és el següent:
Bdigital Global Congress 2015
Eurecat Mobile Forum 2015

318.144,00
18.500,00

-31
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b) Les transaccions efectuades amb entitats del grup o associades són les
segiients:
- Amb entitats del grup: No hi ha hagut operacions
- Amb entitats associades:
El detall amb Entitats associades, es fa referèneia en el punt 21.1
15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
L'anàlisi del moviment de cada partida del balang durant l’exercici és el seguent:
Altres ajustaments
Saldo inicial
Provisions a curt
termini

Dotacions

0,00

1.028.946,62

Aplicacions

Combinacions de
negoci

317.920,14

808.528,21

Altres

0,00

Les provisions a curt termini incloses al balanç corresponen a:
Meritament de remuneracions variables
Interessos financera
Subvencions pendents de reemborsament

958.828,14
65.025,28
495.701,27

16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
16.1 Els bens i drets que formen part de la dotació fundacional, que están vinculáis
directament al compliment de les finalitats prôpies, estan distribuas en les diferents
partides que composen el balanç de l’Entitat.
16.2 Càlcul pel quai es determina si s’ha destinât a les finalitats estatutàries el
percentatge legalment establert. Explicado detallada de les partides significatives
a través de les quais es pot comprovar el compliment de les finalitats.

Saldo final

1.519.554,69
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Eurecat del
01/01/15 al
31/12/15
18.222.512,16

1. Ingressos per les activitats

Ingresos

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

198.485,04

-6.500,00
198.485,04

-3.870.156,00

5. Aprovisionaments

51.243,04

6. Altres ingressos de les activitats

-3.870.156,00
51.243,04
-8.165.757,93

-10.174.739,14

7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotaciô
a) Serveis exteriors
c1) Ingresos de provisions per operacions de les
activitats
c2) Pèrdues, deterior. de provisions per operacions
de les activitats
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
résultat

-2.368.227,95

-2.322.333,48

-2.322.333,48

687.689,54

687.689,54

-733.719,45

-733.719,45
-1.272.004,05

240.775,61

240.775,61

11. Excès de provisions

50.274,65

50.274,65

12. Deteriorament i résultat per alienacions de
l'immobilitzat

37.296,75

37.296,75

37.579,02

37.579,02

14. Ingressos financers

-328.768,31

15. Despeses financeres
16. Variado de valor raonable en instruments
financers

-328.768,31

-7.215,94

-7.215,94

2.143,87

17. Diferencies de canvi
18. Deteriorament i résultat per alienacions
d'instruments financers

-47.817,69

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI

718.851,15

Ingressos

19.525.855,81

Despeses necessàrles

-5.710.746,84

rendes netes

13.815.108,97
9.670.576,28

-2.008.981,21

-2.414.257,86

-1.272.004,05

9. Amortització de l'immobilitzat

Despeses
necessaries

18.222.512,16

-6.500,00

2. Ajuts concedits i altres despeses

70% Rendes Netes

Despeses
fundacionals

<

2.143,87
-47.817,69
19.525.855,81

-13.096.257,82

-5.710.746,84

13.096.257,82

17. INFORMACIÔ SOBRE EL MEDI AMBIENT
La Fundaciô, sensible i conscient de la relaciô amb l’entorn
la seva tasca, es compromet a mantenir uns criteris de qualitat i
a destinar els esforços i recursos necessaris, per a impregnar d’
tots els processos interns.
En aquest sentit, la politica de medi ambient i qualitat de la
marc général que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar els
avaluar-ne la seva aplicaciô, i proposar alhora oportunitats de
La Fundaciô és compromet a:

-
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•

Garantir el compliment de la normativa vigent, especialment en matèria
ambiental, en tot el que pugui afectar a l’activitat de la Fundado.

•

Implementat un sistema de control, gestió i millora que garanteixi Pús eficient
deis recursos necessaris per al desenvolupament de la seva tasca.

Amb l’objecte de poder portar a terme la política de medi ambient la Fundado fa
servir materials reciclats i també recicla paper, plàstics, tôners, etc per minimitzar
l’impacte ambiental i la protecció i millora del medi natural.
A la data de formulado deis présents comptes, la Fundado no té responsabilitats,
despeses, actius, ni provisions o contingències de naturalesa mediambiental que puguin
ser significatius, en relació amb el patrimoni, la situado financera i els seus résultats.
18. NEGOCIS CONJUNTS
L'Entitat participa al 75% a la UTE Fundado Barcelona Media i Emblemma Espais
Audiovisuals, SL. No obstant, donat que els imports dérivais de la UTE no son
significatius tal corn es mostren a continuado, l'Entitat ha optât per no integrar-los
als seus estats financers.

Balance de Situación
NIF: U66459900
Empresa: Fundado Barcelona Media i Emblemma Espais Audiovisuals, SL
UTE
Descripción
A) ACTIVO NO CORRIENTE
VI. Activos por impuesto diferido

Actual
155,88
155,88

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales y otrasctas.cobrar
4. AgenciaTributaria
VII. Efectivo y otros activos líquidos eq

164.478,55
153,72
153,72
164.324,83

TOTAL ACTIVO (A + B)

164.634,43

31/12/2015

Descripción
A) PATRIMONIO NETO
A -l) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
IV. (Acciones y particip. patrimonio prop
VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (AtB+C)

Actual
5.06
5.06
4.000.00
4.000.00
2.592,03
1.402,91
164.629.37
164.629.37
164.629.37
164.634,43

-
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Cuenta de Explotación
NIF: U66459900
Empresa: Fundacio Barcelona Media i Emblemma Espais Audiovisuals, SL
UTE
Descripción

31/12/2015

í . Importe neto cifra de negocios

135.800.00

4. Aprovisionamientos

135.800.00

7. Otros gastos de explotación
A) Resultado explotación (del 1 al 12)
14. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)
C) Resultado antes de impuestos (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios

1.547.51
1.547.51
11,28
11,28
11,28
1.558,79
155,88

D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)

1.402,91

E) Resultado del ejercicio (C+19)

1.402,91

19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
A considerado deis membres del Patronat, a la data de formulació dels presents
comptes anuals abreujats no s’han produit esdeveniments posteriors al tancament
del période que poguessin tenir incidència en els comptes anuals. Ni tampoc s’han
produit fets posteriors que siguin de tal importància que si no es subministres
informació, pogués afectar a la capacitat d’avaluaciô dels usuaris del present
document.
20. COMBINACIONS DE NEGOCIS

Amb data 30 d’abril l’Entitat va realitzat una fusió per absorció de les entitats
FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM, FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA, FUNDACIÓ
PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÔGIC i FUNDACIÓ
PRIVADA BARCELONA MEDIA amb la consegüent dissolució sense liquidado de
les quatre Fundacions absorbides, i la transmissió en bloc deis seus patrimonis a
la Fundació Absorbent, la qual va adquirir, per successió universal, els drets i
obligacions d’aquelles, que es van extingir
La principal raó que ha motivât les combinacions de negocis ha estât la d’i
part deis centres tecnolôgics avançais de la xarxa TECNIO de Catalunya
centre per tal d’optimitzar els instruments d’innovació i obtenir una ma:
suficient que els permeti assolir majors cotes d’eficiència, donar millo
teixit empresarial català i, a la vegada, competir amb éxit internacional.
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Els imports reconeguts, a la data d’adquisicio, per cada classe d’actius i passius de
les entitats adquirides, indicant aquells que d’acord amb la norma de registre i
valoracio no es recullen pel seu valor raonable, son els seguents:

ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Immobiiitzat intangible

BDIGITAL
180.243,57

ASCAMM

CETEMMSA

16.409.690,70

10.470.688,26

1.443.473,38

BMEDIA

14.049,88

618.512,12

6.083.644,37

732.646,35

133.094,06

11.097.481,80

1.192.077,71

144.965,54

0,00

918.935,49

0,00

0,00

33.099,63

3.774.761,29

3.194.966,18

565.861,49

6.419.181,42

7.629.188,06

6.035.312,19

4.834.087,16

0,00

162.720,80

6.772,23

500,00

Usuaris, patrocinadors i deutors

2.633.333,07

6.632.853,88

5.312.465,15

3.995.670,13

Inversions en entitats del grup i
associades

0,00

20.060,97

0,00

0,00

2.804.135,60

900,00

62.599,45

688.408,27

25.716,26

6.997,05

-9.598,74

20.145,09

955.996,49

805.655,36

663.074,10

129.363,67

6.599.424,99

24.038.878,76

16.506.000,45

6.277.560,54

Immobllitzat material
Inversions en entitats del grup i
associades
Inversions financeres a llarg termini
ACTIU CORRENT
Exist6ncies

Inversions financeres a curt termini

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius liquids
equivalents
TOTAL ACTIU

-
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PATRIMONI NET I PASSIU
3.294.033,72

9.898.565,09

12.543.691,20

3.463.290,03

2.593.594,95

3.966.459,58

5.039.674,36

1.080.500,32

SUBVENC, DONACIONS 1
LLEGATS

700.438,77

5.932.105,51

7.504.016,84

2.382.789,71

1. Subventions oficials de capital

126.014,08

1.354.712,42

5.352.674,39

0,00

2. Altres subvencions, donacions i
llegats

574.424,69

4.577.393,09

2.151.342,45

2.382.789,71

PASSIU NO CORRENT

1.983.519,84

6.863.192,07

2.093.883,70

483.958,51

Provisions a llarg termini

0,00

0,00

451.548,06

0,00

1.983.519,84

6.863.192,07

677.685,65

483.958,51

0,00

4.166.383,09

0,00

0,00

1.983.519,84

2.696.808,98

677.685,65

483.958,51

0,00

0,00

964.649,99

0,00

1.321.871,43

7.277.121,60

1.868.425,55

2.330.312,00

Provisions a curt termini

191.360,44

160.468,85

244.223,97

12.594,95

Deutes a curt termini

525.449,14

4.597.145,54

71.357,90

1.651.248,84

0,00

3.557.467,20

0,00

1.593.964,99

525.449,14

1.039.678,34

71.357,90

57.283,85

Creditors per activitats i altres
comptes a pagar

463.209,98

2.519.507,21

995.639,88

296.854,37

Periodificacions a curt termini

141.851,87

0,00

557.203,80

369.613,84

6.599.424,99

24.038.878,76

16.506.000,45

6.277.560,54

PATRIMONI NET
FONS PROPIS

Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crédit

2. Altres deutes a llarg termini

Periodificacions a llarg termini
PASSIU CORRENT

1. Deutes amb entitats de crédit

2. Altres deutes a curt termini

TOTAL PATRIM NET I PASSIU
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21. OPERACiONS AMB PARTS VINCULADES
21.1 La informado sobre operacions amb parts vinculades és la següent:
- Amb entitats del grup i associades: són les indicades a la nota d’lngressos i
despeses.
2015
Vendes
Servéis prestats

2014

1.000.000,00

0,00

70.269,28

0,00

- Amb negocis conjunts:
2015
Servéis prestats

2014

106.560,00

0,00

- Amb personal clau de la direcció de l’Entitat:
2015
Servéis rebuts

2014

15.640,00

0,00

- Amb altres parts vinculades:
2015
Servéis prestats

116.900,54

2014
0,00

21.2 Detall de les operacions i la seva quantificació, expressant la política de preus
seguida i el benefici o pérdua que les operacions hagin originat a l’entitat.
La partida mes significativa en aquest any 2015, correspon a la venda a Ultrasión
d’una patent propietat d’Eurecat. La venda es va realitzar a preu de mercat.

-
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21.3 A continuaciô es mostren els saldos pendents a tancament de l’exercici, tant
d'actius com de passius, amb restructura que apareix al balanç. En partides de
clients i inversions a llarg i curt termini.
PER SERVEIS/VENDES i COMPRES

ACTIU

Ultrasion, S.L.

1.308.858,11

0,00

Plastiasite, S.A

17.988,95

0,00

Impermer, S.L. (AIR-FI)

33.513,82

0,00

Neos Survey, S.L.

38.656,00

0,00

128.937,60

0,00

37.000,30

0,00

1.564.954,78

0,00

Fundació Barcelona Media i Emblema
espais Audivisuals, S.L.
Barcelona Media Brasil
TOTAL ...

PASSIU

21.4 Retribucions a l’Ôrgan de Govern i a la Direcció:
Durant l’exercici 2015 els membres del patronat no han rebut cap tipus
de
remuneració per part de la Fundado. Així mateix tampochanrebut cap tipus de
bestreta ni crédit al llarg de l’exercici.
Les remuneracions salariais i prestacions de servéis percebudes peí personal
d’Alta Direcció fins el 31 de desembre ha estât de 110.976,73 euros.
La Fundació no te cap tipus d’obligaciô en matèria de pensions o assegurances de
vida en vers els membres del patronat.
22. ALTRA INFORMACIÓ
22.1 El nombre mitjà de persones ocupades durant el 2015 i 2014, distribuït per
catégories i sexe ha estât el següent:
A l’exercici 2014, l’Entitat no tenia personal.
Exercici 2015
(a 31 de desembre)
CATEGORIA

NOMBRE MITJÀ PERSONES
Homes

Dones

2,83

1,33

33,93

21,75

Estudiants i altres

7,67

2,16

Personal Administratiu

3,58

15,41

92,58

44,58

140,59

85,23

Alta direcció i Direcció
Caps intermedis

Personal técnic

N.MITJÀ PERSONES OCUPADES 2015
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22.2 Durant l'exercici, i fins a la data de formulaciô dels présents comptes anuals,
s'han produit els següents canvis al Patronat, sens perjudici de la tramitaciô
prevista legalment per a la seva inscripclô al Registre de Fundacions:
BAIXES

En Miquel Rey des del patronat de 09/10/15
En Salvador maluquer des del patronat de 09/10/2015
N'antoni M. Grau Costa des del patronat de 05/04/2016

ALTES

CELLNEX TELECOM S.A. des del patronat de 09/10/2015Î
HALLOTEX, S.L. des del patronast de 09/10/2015
Laboratorios Hartmann S.A. des del patronat de
15/12/2015
Na Nüria Betriu Sanchez des del patronat de 05/04/2016

22.3 L’import dels honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels
auditors de comptes ascendeixen a 42.600 euros.
22.4 Informaciô sobre el période mig de pagament a proveïdors. Disposiciô addicional
tercera. «Deure d’informaciô» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Donat que els comptes anuals de l’exercici 2015 corresponen a la primera aplicaciô de la
Resoluciô de 29 de enero de 2016, de l’Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas,
no es présenta informaciô comparativa.
2015
Dies
Periode mig de pagament a proveïdors

101
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23. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats
ordinaries, per categories d’activitats, per centres de treball i, si escau, per àrees
geogràfiques d’actuació és la següent:
AREA
INDUSTRIAL

AREA DIGITAL

AREA TRANSFERENCIA I
TECNOLOGIA

TOTAL ESTRUCTUA
890.160,64

INGRESSOS

9.265.984,57

7.538.332,77

1.831.377,82

DESPESES

6.834.173,27

4.572.799,09

2.499.534,29

4.900.498,01

2.431.811,30

2.965.533,69

-668.156,47

-4.010.337,37

RESULTAT

eurecaS
1.

EURECAT, INNOVANT AMB LES EMPRESES
l. lD e I'R+D a la creado d'empreses de base tecnològica

La base de l'a ctivita t de Eurecat son els serveis d'R+D aplicat enfocats a projectes de
recerca aplicada i a la innovació i al desenvolupament de producte, aportant
solucions per a nécessitais especifiques del mercat, l'adquisició de nous
coneixements i la seva transferència per a la creació i m illora de productes, processos
o serveis.
Els serveis tecnológics d'Eurecat abasten el prototipat i la realltzació de pilots. El
centre tecnologie disposa d’equipaments i de laboratoris en sm art objects, de millora
de producte, d'avaluació normativa, d'assistència tècnica en motllures i processos, de
m aterials, de tractam ent de superficies per a la impressió funcional, de tecnologia
tèxtil i teixits d 'a lt rendiment, de visualització virtual, d'àudio, de cultura i turism e o
de testeig d’apps.
Eurecat és tam bé especialista en consultoria tecnològica vinculada a estratègia i en
gestió de la innovació, de projectes i d'ajudes publiques, aixi corn en intel-ligència
com petitiva i sistemes de gestió industrial i millora de processos. El centre ofereix, a
més, un servei integrai per a d e fin ir l'estratègia per a la innovació i el
desenvolupament de tecnologia a l'empresa i els procediments i la sistemàtica per a
desenvolupar l'a ctivita t d'R +D +i internam ent.
La formació d'alta especialització ju n ta m e n t amb la transferència de coneixements, a
través de programes form atius m ultidisciplinars adreçats a professionals i empreses
interessades en increm entar la seva expertesa en l'à m b it tecnologie i d'innovació és
una altra de les especialitats de Eurecat.
El nostre catàleg de serveis inclou tam bé la creació i l'execució d'activitats de
promoció i de divulgació de la innovació tecnològica; punt de trobada per a milers de
professionals.

Lu reca t, com a centre tecnologie orientât a résultats, genera:
Coneixement
Prototipos
Software
Patents
Nous m odels de fabricado
Nous processos
Nous m aterials
Dades
Xarxes de / eia ció
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-

Formaciô
Proves pilot

Tecnologies destacades d'Eurecat:
4.0: les nostres capacitats ens situen com el centre tecnolôgic de
referència en la implementaciô de la denominada industria 4.0, que aporta solucions
que apropen el mon de la inteMigència artificlal als processos de fabricaciô.
- Industria

- Drones: disposem d'una tecnologia que permet als equips d'emergències dirigir
drones de rescat mitjançant môbils i tauletes, a més d'obtenir i coordinar entre tots
els efectius implicats la informaciô que envia el vehicle no tripulat. També hem
començat a treballar en un projecte que utilitza els drones per a la supervisiô del
clavegueram.

hem créât una tecnologia en la quai les xarxes Wi-Fi deixen de ser
simples repetidors de transmissiô d'Internet i es poden utilitzar per enviar missatges i
serveis als usuaris de smartphones i tabletes en funciô de la seva posiciô en un
entorn tancat.

- Mobilitat:

Microtecnologia: hem inventât una tecnologia ünica al mon que permet la
fabricaciô de micropeces de plastic invisibles per a l'ull humà, un camp que té una
demanda creixent pel nivell de precisiô que aconsegueix, amb aplicacions en àrees
que van des de la rellotgeria fins als dispositius mobils.
-

Health: centres sanitaris i de rehabilitaciô avançada ja utilitzen
solucions capdavanteres d'Eurecat, com BrainAble o Backhome, que combinen les
interficies cervell-ordinador per ajudar les persones sense mobilitat a manejar-se en
casa o altres facetes de la seva vida. També hem desenvolupat ekauri, una
plataforma de teleassistència avançada, i eKenku, que permet la presa de
paramétrés clinics des de qualsevol ubicaciô i de forma senzilla per millorar el
seguiment de malalts crônics complexos.
- Connected

disposem d'un centre especialitzat en el disseny
i producciô de teixits inteMigents, amb una infinitat de nous usos, com la seguretat
dels seus usuaris mitjançant la millora de la visibilitat o el monitoratge de les seves
constants vitals en roba esportiva o per cuidar la seva salut.
- W earables i teixits inteM igents:

hem desenvolupat una t
que millora l'eficiència dels processos de postproducciô 2D i 3D i de cre
especials i que suposa una reducciô de costos en la producciô i en I'
del flux de treball. Amb aquests desenvolupaments contribuïm a
competitivitat de les petites i mitjanes productores.

- Postproducciô 2D i 3D i efectes especials:

eurecat
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treballem en projectes dirigits al
desenvolupam ent del vehicle intel-ligent i de la m obilitat col-laborativa, aixi com amb
d'altres vinculats a facilitar la im plantado del cotxe elèctric a Catalunya.
-

Vehicle

in tellig en t

i

cotxe

Eu recat Events: la
transm issió d'Eurecat

elèctric:

difusió

cientificotecnologica,

palanca

de

Ideem i executem m ultiples activitats propies de promoció i de divulgado, així
com activitats en col-laborado amb altres entitats o empreses. A través de
congressos, tallers, jornades sectorials a mida o hackathons ens convertim en
el punt de trobada per a milers de professionals tant dels proveïdors tecnolôgics
com del te ixit industrial.
Oferim un ampli coneixement i les tendèneies més innovadores relacionades
amb les Tecnologies de la Inform ació i la Comunicació, aplicades a diferents
sectors empresarials i am bits socials.
Accions + destacades:
o

o

o

Eurecat Mobile Forum: congrès anual sobre tendèneies i novetats tecnológiques
en el sector de la m obilitat. www.eurecatm obileforum .com
Forum TurisTIC: congrès sobre l'evolució, els reptes i les oportunitats de
l'aplicació
de
les
TIC
al
sector
del
turism e.
w w w .forum turistic.com
Big Data Congress: esdevenim ent centrât en Big Data i Big Data Analytics.
http://w w w .bigdatabcn.com /big-data-congress/

1.2C om petitivitat per al te ix it empresarial
Eurecat, promogut des de la indùstria i per a la indùstria
Eurecat, el principal centre d'innovació industrial de

a l'avantguarda de Testât de l'a rt deis avenços científic
nous pocessos, productes i servéis de base tecnológ
avantatges com petitius per a l'empresa.
Ajudem a les empreses a innovar...
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+ ràpid, g rades a la nostra plataform a de vigilancia tecnològica i a la
detecció de les m illors practiques nacionals i internacionals.

-

Amb - cost ,

posant al servei de Tempresa les nostres infraestructuras

per a la realització de proves de concepte i slmulacions.

-

De manera disruptiva,

fruit de la nostra im p licad o en la construcció

de l'estat de l'art de la tecnologia.

-

Am b co n eixem e n t d'avantguarda,

-

Qualificant ais treballadors; a través d'una oferta form ativa práctica

resultant de la nostra participado

en centenars de projectes d'R+D aplicat.

i especialitzada i de clara aplicabilitat en la indùstria.

Som un proveídor de tecnología innovadora i diferencial per donar respostes eficaces
a les necessitats tecnológiques de sectors empresarials m olt diferents, grácies a les
nostres capacitats cientificotecnológiques i a la nostra orientació a mercat.

Administracions
Publiques

xacfluattseei

1
<

Comerç i Turisme

« Construcció

( « o

Indústries culturáis i
creatives

Î

TIC

Salut

Alim entació

Automoció

H
H

Finances i
assegurances

Ferroviari

Sistemes i processos
industrials

Aeronàutica
A Eurecat estem enfocats al desenvolupament de projectes amb a lt rise en
in c re m e n t dels Technology Readiness Levels (TRL).
Desenvolupem projectes aeronàutics de diversa com plexitat, sigui en entorn
col-laboratiu o sota contraete, amb l'objectiu d'assolir TRLs que van del 4 al 6.
Aquests projectes poden abastar des de la fase de disseny conceptual a la de
disseny critic i la posterior fabricació de prototips per a bancs d'assaig en terra
o en vol, amb tecnologies per a m aterials metal-lies i compostos
titani o alum ini i super aliatges de níquel, així com tam bé m aterial
term oestables i term oplástics). En la fase de fabricació, els proj
la millora de processos productius amb solucions innovadores^
de processos. Realitzaem tam bé projectes d 'utillatges tant/¿eje fabricació
(m otiles, preform es, e tc.), com p etit utillatge de m untatge.
| ^ soccyATNa,T1.33o
BARCELONA
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Comptera amb la 1SO9001 i estem en procès d'obtenciô de l'EN9100.
Seguirn els processos habituais deI sector aeronàutic: avaluaciô de riscos,
control de canvis, pla de gestiô de la configuraciô, etc.

- Alim entado
Som experts en l'aplicació de tecnologies en el disseny de productes, sistemes
i servéis que faciliten una m illor gestió, tragabilitat, i aprofitam ent de recursos
en l'àm bit de la industria agroalim entària.
En l'àm bit de l'em balatge, esdevenim una plataforma d'innovació i
desenvolupament tecnologie susceptible d'aportacions de valor al procés
agroalim entari, ta n t des del punt de vista de la incorporació de noves
funcionalitats, com des de la perspectiva de la seva optim ització productiva i
mediambiental.
La nostra oficina de transferència tecnològica al Pare Científic i Tecnologie
Agroalimentari de Lleida ens apropa a la realitat i a les necessitats deis
sector.

- Automoció
Treballem en la m illora i la creació de components, sistemes, conceptes
avangats, program an i tecnologia innovadora per a una industria
automobilistica com petitiva.
Proporcionem servéis integrals de desenvolupament tecnologie i suport a la
industrialització a tota la cadena de valor de la indùstria de l'autom òbil, des
deis fabricants de vehicles fins els proveídors de components de diferents
nivells:

j^ je r s ^

Disseny i desenvolupament de productes i
aplicant nous materials i funcionalitats per
rÿ
increm entar la seguretat i m illorar la qualitat i ej ç'bnfort
Processos avançais de fabricaciô per ai
p roductivitat i optim itzar la flexibilitat.
Millora de l'eficiència energètica en m a q u in à riâ ^i plantes
productives.
,s~ '
Aplicaciô de sensors i connectivitat amb funck
diverses.
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Interacció deis usuaris amb el vehicle dins de l'habitacle i del
vehicle amb el seu entorn proper.
Pim es i micropimes del sector autom oció poden b e n e fic ia rs e del conjunt de
laboratoris, plantes p ilot i eines de sim ulad o p er realitzar els projectes i
servéis amb total Professionalität i seguretat.

Torrot és una spin-off participada per Eurecat per crear un ciclom otor eléctric
avançat destinât a la m obilitat urbana i suburbana eficient, amb una
innovadora solució de bateries modulars extraibles.

- Comen; i turism e
La globalització ha increm entai la competéncia deis sectors del turism e i del
comen; a nivell nacional i internacional amb l'entrada de nous agents. D'altra
banda, l'evolució i l'aplicació tecnològica han provocat canvis en resquema
tradicional de la cadena de valor i l'aparició de nous models de negoci, a l'hora
que ha em ergit un nou tipus de consum idor/productor (prosum er).
Eurecat ofereix solucions tecnològiques avangades per fer fro nt a aquests
reptes de present i futu r. Ajudem a les empreses en la m illora deis processos i
els sistemes de gestió, així com en la creació de nous productes i nous models
de negoci.
Comptem amb infraestructuras especifiques p er ais sectors com erg i turisme:
el Laboratori de Cultura i Turisme, el Laboratori d'Im pressió Funcional i el
Laboratori d'Sm art Objects.

- Construcció
Desenvolupem
solucions
tecnológiques
industrialitzades,
modulars
i
personalitzables, alineades amb el concepte BIM i basades en la utilització de
m aterials avangats que eleven substancialm ent les prestacions i la qualitat del
producte final. Un exem ple és el form igó de m olt altes prestacions (UHPC
p atentat per Eurecat.
Aspectes com l'ecodisseny, l'im pacte m ediam biental i l'eficiéncia e
d'edificis i obra civil, com plem entats amb la utilització intensiva de te ^ p lo g
transversals innovadores (TICs, autom atització, sistemes a u tó n o m ^
principáis eixos conductors deis projectes i servéis d'Eurecat en aque
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Els edificis representen el 40% del consumi d'energie europea i un (erg de les
emissions de GEI! (gasos d'efecte hivernacle). Cai donar resposta a la
necessitai urgent que Europa es transform i en una economia de baixes
emissions de carboni p er compii/ els objectius de seguretat de clima i energia.

L'ecodisseny, l'im pacte mediam biental i l'eficiència energètica d’edificis i obra
civil, pilars de l'a ctivita t d'Eurecat per a una construcció sostenible i eficient.

Eurecat ha participat a la 19a edició de la Beyond Building BarcelonaConstrumat, celebrada el maig a Barcelona, on ha presentat els avengos pei
al

sector.

Entre

les

iniciatives,

(http;//www.zem eds.eu/),

han

SUSTAINCO,

destacat
RESSEEPE

els

projectes

ZEMedS

(http://www.resseepe-

project.eu/) i BCN- NZEQ.

- Energia i recursos
Eurecat, vinculada al desenvolupament sostenible de les ciutats, realitza recerca
i desenvolupament en models de gestió tècnica i econòmica de micro-xarxes, en
sistemes de captació i d'optim ització del consum energètic de les llars i les
oficines, i en tecnologies que contribueixen a la seva integració en diferents
entorns.

Amb el rapid creixem ent demografic, les extraccions d'aigua s'han triplicat
en els últims 50 anys i es preveu que augm entará en un 50% per a l'any
2025

en

els paísos

en

desenvolupament

(SIW1 2012;

UNESCO

2012).

Demandes que com peteixen pels escassos recursos hídrics poden conduir a
un estim at d'escassetat de subm inistrament del 40% el 2030 (2030 Grup de
Recursos d'Aigua de 2009). Recentment, el Fórum Económlc Mundial (2014)
va identificar la crisi de subm inistram ent d'aigua com un deis tres principáis
riscos globals.
En l'ám bit de la gestió de. I'aigua, hem desenvolupat plata form es orientades
a les autoritats publiques relacionades amb la gestió de I'aigua, companyies
d'aigua, enginyeries i consultores del sector i empreses TI amb solucions
especialitzades. Fl sistem a de suport a la decisió
permet minimitzar els costos en totes les etapes
hídrics.

Ferroviari
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Aportem valor a projectes en
l'àrea de desenvolupam ent de solucions
innovadores per a interiorism e, ta n t en m aterials i processos de fabricació,
com en la fase de disseny i en els prototips preindustrials.
Aixi m ateix, utilitzem de manera intensiva tecnologies de baix cost per a la
producció de components i solucions en m aterials compostos i en xapa
m etànica.
Els serveis especifics per al disseny o rie nta t a cost i als processos de fabricació
ferroviaris engloben: disseny mecànic en metall i en material compost, anàlisi
per elements finits, desenvolupament de processos de fabricació en xapa i en
m aterial per infusió de resina, autom atització de processos i assajos.
Eurecat

com pia

amb

maquinària

i

laboratoris

especifics

p er

al

sector

ferroviari:
■
■Màquina de deform ació increm entai de xapa
-

Centres de m ecanitzat

- la b o ra to ri d'injecció de term oplàstics
- Sistem es de Resin Transfer Moulding per a mono i bi-com ponents
- Laboratori de robòtica
- Laboratori de materials

- Finances i assegurances

La relació deis consumidors amb els negocis financers i d'assegurances és cada
vegada més digital. Aquesta evolució exigeix d'un compromis ferm amb la
seguretat i ofereix una bona opo rtu nita t d'anàlisi de les dades a través del Big
Data Analysis.
Som experts en el camp de la seguretat online i en la protecció d'actius clau,
ta n t en l'à m b it de les persones corn de les institucions i les ciutats in te llig e n ts .
La nostra cartera tecnològica inclou serveis de prevenció i m itigado del frau i del
cibercrim , sistemes de seguretat per a entorns altam ent distribuas de nova
generado, sistemes d'anàlisi i d'interpretaciô de dades per a sistemes de venda,
m àrquetinq i m o b ilita i i serveis de consultoria tecnològica i innovació.
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de sectors estratègics com la banca, els negocis online, farm acèutiques o
negocis de telecomunicacions.

- Industries culturáis i creatives
Eurecat disposa de grups d'R+D industrial especialitzats en processament
d'im atge i àudio 3D, en la generació de coneixem ent de la interacció dels
com portam ents socials i les xarxes socials, en l'avaluació de l'impacte cognitiu
i emocional, en la interacció amb continguts i en les estratègies per la
innovació i el creixem ent economie de les industries culturáis i creatives.
En tots ells amb àmplia experiéncia de treball amb les empreses publiques i
privades del sector. El personal especialitzat, amb un profund coneixement del
sector en general i en particular del català, disposa de les infraestructures
tecnològiques necessàries per tra n sfe rir coneixement i tecnologia a la
indùstria per tal que Innovi en la presentació i la gestió del patrimoni i dels
projectes culturáis, de Heure i turism e basats en la cultura, el
desenvolupament territorial i l'economia creativa.
Comptem amb equipam ent i infraestructures punieres: Laboratori d'Àudio
3D, UX Lab (percepció i cognició) i equips de processament grafie d'altes
prestacions.

Im m sound, tecnologia pionera d'àudio im m ersili per a cinem es
Imm

sound

va

desenvolupar

una

tecnologia

capdavantera

en

so

3D

immersiti pei a la indùstria cinem atogràfica i de continguts audiovisuals. Fn
el seu m om ent va encapgalar el m ercal m undial en número de sales de
cinema, amb pantalles als Lstats Units, Europa, I'América Llatina i l'Asia.
I'start~up Im m

sound, creada per Eurecat,

va ser comprada per Dolby

Laboratories. La prim era pel-lícula en fer ús de la tecnología Imm sound va
ser "Lo Imposible", de Juan Antonio Bayona, prem i Gaudí 2012 i Goya 2012.

- Salut
L'envellim ent de la poblacio i la pressio sobre el sistema sanita
solucions noves per im plicar les persones en el m antenim ent del seu
i qualitat de vida.
Treballem conjuntam ent amb tota la cadena de valor del sed
tecnologies de la salut, des de les empreses als hospitals, per oferir pn
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tecnologies i processos innovadors que facilitin la sostenibilitat deis sistemes
de salut.
La nostra activitat se centra en donar resposta a necessitats clíniques no
resoltes ¡ en avangar cap a la medicina personalizada, preventiva, predictiva i
participativa.
Entre els nostres servéis es troben:
- El desenvolupament de producte intel-ligent:
dispositius médics,
implants, instrum ental, ortesis i ajudes técniques. Validació
biomecánica. Peces de roba técniques. Processos de fabricació de
producte personalitzat: desenvolupam ent de biosensors.
- Processos de fabricació de xips de m icrofluídica per sistemes lab on a
chip tant per séries curtes com per industrialització.
- Medicina personalitzada: desenvolupam ent de sistemes de suport a la
decisió, estratificació de pacients, generació de models predictius i
eines d'anàlisi de grans bases de dades heterogénies: clíniques,
científiques, d'estil de vida, etc. Identificació de biomarcadors in silico.
- e-Health: solucions de teleassistència o telem edicina combinades amb
dispositius, wearables i sm art-téxtlls.
- Desenvolupament d'avatars interactius i serious games amb fin alitats
educatives, preventives i/o terapèutiques.
- Biofeedback: tecnologies de seguim ent de l'im pacte emocional i
cognitiu davant de continguts audiovisuals.
- Estudis tècnico-econòmics de v ia b ilita t industrial: quantificació de
cost/pega i d'inversions necessaries o ptim itzan t m aterials, disseny i
processos a u tilitz a r en la fase industrial.
- m -Health: desenvolupam ent d'apps en suport mòbil integrades a la
historia clínica per fom entar hábits saludables, adherència a
tractam ents i la im plicado activa deis pacients en la propia salut.

ekauri, plataform a per a teleassistència avangada de gent gran i amb
necessitats especiáis
Perm et oferir servéis de telem edicina i de teleassistència p er a m illorar la
qualitat de vida en l'atenció a malalts crónics complexes, que es calcula
que són el 5% de la p ob lad o i que suposen entre el 30% i el 40% deis
costos sanitaris.
eKauri utilitza sensors ambienta/s i m onitoritza la
dies a l'any. Fl sistem a analitza les dades i envía

í

fam iliars del pac.ie.nt i al centre de control, on uns
vigilen i cuiden de les persones al seu carree. Lis I
cada m oment com es troba en temps real el pacie
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- Sector public
Partint del coneixement tecnologie i de les tendèneies innovadores dels
mercats sectorials, oferim un servei a mlda a les Adm inistracions
Publiques, encarregant-nos de tota la cadena de valor per a cada cas.
En l'à m b it dels projectes d'innovació, posem a disposició dels
organismes publics:
- Oficina tècnica per a executar les politiques d'innovació liderades des
de les AA.PP. (serveis de diagnostic i d'acom panyam ent per a la
Innovació i la internacionalització de les pimes, esdeveniments de difusió
tecnològica, generació d'idees i networking, etc.).
- Smart services (assessoria tecnològica, definlció de models de negoci
sostenibles, conceptualització i validació de pilots, etc.).
- Smart data (pre-processam ent de dades internes, captació de dades
de xarxes socials, encreuament i analitica, etc).

EV-CONNECT
Es

tracta

d'un

servei

contractât

per

la

Comissió

Europea

per

desenvolupar un full de ruta estratègic, en coi-laborado am b els actors
principáis, per p assar de Tactual sistema d'infraestructures de càrrega
de bateries elèctriques per vehicles, cap a un modeI basat en xarxes
interconnectades.
Eurecat,

oficina

técnica

del projecte

idigital de

la

G eneralität de

Catalunya
L'idigital esta orientât al desenvolupam ent d'un pol d'innovació digital,
generador

de

creixem ent

économie,

ocupado

de

qualitat

transform ador de la societat catalana, a partir de l'ùs intensiu de les
TIC.

Sistemes i processos industrials
Juntam ent amb el te ix it industrial, abordem la innovació des d'
totalm ent transversal que incideix en els processos
l'assistència tècnica i la formaciô especialitzada.
Ajudem a l'empresa a incorporar la innovació tecnològica
l'ajudi a ser més com petitiva en l'optim ització de costos, I
producciô, la millora de la qualitat i la seguretat, la reducciô d
résidus, en un procès de millora continua. Des de l'adaptaciô i
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de components i sistemes a través de processos de fabricació ràpida (Rapid
manufacturing) fins a la im plem entació de sistemes de producció intel-ligent,
entre d'altres.
Entre les solucions diferenciáis i industrialitzables per o p tim itza r els costos de
l'empresa per guanyar en co m p e titivita t s'hi troben:
- els estudis d ’avaluació de la via b ilita t tècnica.
- les proves industrials i de laboratori d'assaig.
- els servéis d'assistència tècnica a l'industrialització.
- les integracions de robòtica industrial i robòtica coMaborativa.
- les integracions d'autom atització de processos industrials.
- el control de q ua lita t de processos productius.
- l'anàlisi, planificado i optim ització de layout's productius.
- el desenvolupam ent de softw are especific per a nous processos
industrials.
Aixi m ateix form em els professionals en actiu en els diferents processos i
ndustrials
(injecció,
composites,
robòtica,
autom atització,...),
oferim
consultoria tecnològica i d'innovació, i transferència tecnològica de nous
processos industrials.
Infraestructuras punteres p er a la m illora dels processos del telxlt industriai
Eurecat com pia

amb

laboratoris

d'injecció de termoplàstic,

d'al-leacions

lleugeres, de termoconform at, de com pounding, de Dieless, de Robòtica:
industriai i robòtica col-laborativa, de composites: HDF, RTM, PRFG-PREG,
PULTRUSION...

- Tèxtil
Els serveis d'R+D aplicats a la cadena de valor de la indùstria tè xtil, sense
oblidar les empreses de fabricació de maquinària i acabats, són part
fonamental per a la creació de teixits tècnics amb propietats avangades i d'alt
rendim ent.

AfcS

Els fils i els teixits són materials que permeten el desenvolupam ent o la
integració de noves funcionalitats que incrementen o s'afegeixe
propietats originals d'aquest m aterial. Eurecat pot crear te ixits d 'a lt
que aporten en cadascun deis seus mercats de referencia un valo
l'usuari final aprecia i recompensa.

DE

CAT/

La innovacio en processos, la m aquinaria disponible, la
modificacio i processament de fibres, els sistemes de prototi
industrials, i les instal-lacions i els laboratoris especialitzats e
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assajos, fan d'Eurecat el soci tecnologie preferent
afronti els seus propers reptes d'innovació.

perquè el sector tèxtil

Eurecat, el soci de la industria tèxtil i sectors afins per ter front als seus
reptes d'innovació.

Posem a disposició de les empreses del sector tèxtil i afins la possibilitat de
treballar amb equips m ixts (empresa - centre) tant en les instal-lacions
pròpies com a les de l'empresa.
El centre compta, a Mataró I a Canet de Mar, amb instal-lacions amb
equipament industrial équivalent a la industria real, control de processos i
personal qualificai i expérim entât am b perfil empresarial.

TIC
Desenvolupem eines TIC i solucions innovadores que contribueixen a
solucionar els reptes existents a les ciutats i árees m etropolitanes extenses
[Smart Regions), fent un especial émfasi en la millora de la qualitat de vida de
les persones m itjangant la gestió de les infraestructures urbanes, els servéis o
l'adaptació deis negocis a les noves realitats socials.
Contribulm a la m illora deis processos i servéis oferts per les empreses TIC,
treballant en col-laborado i m últiples consorcis en projectes d'innovació
tecnológica per i amb el sector TIC.
En el marc conceptual de les Smart
sistemes de creació de coneixement a
de dades heterogénies sobre l'entorn
provinents d'orígens diversos com són
les xarxes socials.

Cities ens centrem en la recerca de
p artir de la captura i del processament
urbá en el sentit més ampli, com els
els sensors, els portáis d'Open Data o

L'expeiiencia i I'expertesa d'Furecat en el coneixement i el tractamea£zds&<^
materials i teixits, fan del centre un soci privilegiat pei

a

<

projectes en I'ambit de /'Internet de les Coses (lo t).
Appytest, un conjunt de serveis TIC orientais a Tassegurament
(QA) en aplicacions mdbils
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m onitoratge d'aplicacions mòbils, ta n t per a desenvolupadors i integradors,
com per a empreses usuàries d'apps.

El centre tecnologie ofereix també serveis per certificar l'accessibilitat de les
aplicacions i el com plim ent de requerim ents de la LOPD.

Eurecat, agent actiu de la RIS3CAT per a la transform ació econòm ica
i social

Eurecat participa en la implementació de l'Estratègia d'Especialització
In te llig e n t de Catalunya (RIS3CAT) que es desenvolupa en els sectors
prioritaris per a les politiques de recerca, innovació i industriai fins a
l'any 2020.
La RIS3CAT està liderada per la G eneralität de Catalunya, però està
protagonitzada pels agents del sistema de recerca i d'innovació.
Aquests, s'han organitzat en diferents Com unitats RIS3CAT per
im pulsar plans d'R+D i d'innovació orientats a la transform ació
econòmica en els àm bits sectorials liders.

Eurecat participa de manera activa en els diferents grups de treball i
lidera les Com unitats RIS3CAT de fabricació avançada i de l'aigua.
Aquesta coMaboració públic-privada és una altra de les vies del centre
per innovar amb les empreses i avançar en la reindustrialització de
Catalunya.
Més
informació
de
la
RIS3CAT:
http://ca talun va 20 2 0.q en ca t.ca t/ca/ris3ca t
Liderem la Com unitat RIS3CAT de fabricado avançada

La industria del futur, definida també com la fábrica 4.0 o la industria
connectada, representa un nou paradigma empresarial on conflueixen
les tecnologies industriáis i digitals. Comporta nous processos
fabricació, l'ús intel-ligent deis recursos energétics i m aterials,
la integració de sistemes autom atitzats que deriven en una
més eficient i com petitiva.
,
En aquest escenari, les tecnologies de la inform ació i la c o ;m u n jp ^ $ Ni. n vi0
són el facilita do r essencial per fer fro nt ais reptes económics1i spctalSí-OM Q
del S.XXI.
XY&fo
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Industria digital:
-

Indùstria eficient:

Inte rn e t of things
Big Data
Cloud computing
Digital
manufacturing
- Cibersecurity

- Fabricació
avançada
- Robòtica
- Automatització
- Eficiència
energètica
- Reciclatge
- Re
manufacturing
- Materials
avançais

Nous models
industrials:
- Customization
- User-centered
production
- On-demand
production
- Business
models

Eurecat ha im pulsât la creació de la com unitat de fabricado avançada,
orientada a treballar en 4 grans ám bits tecnologics:
-

Fabricació additiva i impressió 3D.
Manufactura eficient i sostenible.
TICs per a l'empresa manufacturera.
Nous processos i nous materials.

Les empreses iagents de l'R + D + i que en formem part treballem per
aconseguirmillores
radicals de procès, de producte i de servei en
àm bits corn:
» Salut: dispositius mèdics personalitzats, medicina
no intrusiva, sistemes d'alta precisió (p.ex:,
robots
per
cirurgia),
entorns
de
treball
saludables, etc.
A lim entado: control de qualitat al llarg de la
cadena de prodúcelo, distribució i venda,
embalatges
in te llig e n ts,
em paquetât d'alta
eficiència, etc.
Energia: eficiència energètica
manufactureres,
recuperaci
emmagatzematge, etc.
Mobilität sostenible: eficiència
sistemes de transport, etc.

eurecaf
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» Canvi clim àtic: reducció de la generado de CO2,
reduedó en la generado de résidus, simbiosi
industrial, etc.
Web: h ttp ://w w w .fd f.c a t/

tu re c a t coordina la Com unitat RIS3Cat de l'aigua

La disposició de recursos hídrics, l'abastam ent d'aigua, és un tema
estratéglc, no només d'im portáncia local sinó tam bé internacional.
De la má del creixem ent económic i poblacional, i amb l'agreujant d'un
canvi clim átic i un escalfament global cada vegada més evidents,
s'observa un progressiu descens en l'oferta de l'aigua consumible arreu
del planeta. El Fórum Económic Mundial "Riscos Globals 2014" va
definir la crisi de l'aigua com la tercera preocupació global més
im portant.
Davant d'aquest escenari, sorgeix la necessitat de tro b a r solucions
eficaces per posar remei ais problemes de l'aprovlsionam ent hídrlc.
Per aquesta rao, és de vital im portancia focalitzar l'acció en
l'optim ltzació del cicle integral de l'aigua a p artir de l'increm ent en
l'eficiéncia, q ua lita t i confiabilitat deis sistemes d'infraestructura.
En aquest sentit, adquireix un carácter fonamental el canvi tecnológic,
la innovació a través de l'R+D i la m illora en totes aquelles activitats
del sector, sobretot en aquelles que perm etin fer un ús més racional i
sostenible de l'aigua. Catalunya está en una posició im m illorable per
consolidar-se com a referent mundial en aquest camp.
Cal centrar el focus en les noves oportunitats, en els nous reptes
tecnológics que en clau innovació, requereixen d'una R+D específica i
especialitzada, que porti a un ciar avantatge com petitiu i lideratge
tecnológic i de mercat.
La iniciativa de Com unitat RIS3CAT Aigua promoguda per Eurecat,
pretén potenciar de forma equivalent l'R+D en aigües a nivell catalá
amb una projecció no només nacional sinó internacional.
Com a resultat d'aquesta C om unitat RIS3CAT Aigua, es co
equip de treball que, liderat i coordinat per Eurecat, dóna re
principáis inquietuds del sector, m itjangant el plante
projectes d'R+D que permetran fe r fro nt a m últiples n
oportunitats en el camp de l'aigua. S'integren els esforgos j\( p e in e s
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de treball i coneixements dels centres de recerca, de les universitats i
de les empreses públiques i privades per tal de definir el marc de
treball per aconseguir com a objectiu general l'aprovisionam ent d'aigua
de qualitat de forma eficient.

Eurecat,

im pulsor

de

l'Anella

Industrial

4.0,

la

plataform a

digital

cohlaborativa que connecta les TIC amb la indùstria

L'Anella Industrial 4.0 és un projecte conjunt entre Eurecat i ¡2CAT amb el suport de la G eneralitat de Catalunya- que compta amb una
inversió d'IM C per al période 2015-2016.
Es tracta d'un espai virtual basat en la col-laborado que vinculará la
Inte rn e t de les coses (IoT) amb els sectors industriáis líders a
Catalunya, per avançar cap a una indùstria digitalitzada i
interconnectada que afavorirà l'eficàcia deis processos productius i la
co m p etitivita t empresarial.
La plataforma permetrà com partir inform ado, eines i recursos per al
processament de dades I el desenvolupament de projectes conjunts,
accélérant la convergència entre els sectors industriáis i les TIC. La
fin alitat és acelerar els processos d'innovació per crear productes d'alt
valor afegit en àm bits clau, com la impressió 3D, la ciberseguretat, la
simulació i supercomputació, el Big Data o el cloud com puting, entre
d'altres.
Oferim servei integral i acom panyam ent en to t el procès d'innovació:
des de la idea a la in d u s tria liz a d o i a la co m e rcia liza d o , incloent-hi la
cerca de finançam ent i la protecció i gestió de la propietat industriai.

1.3EBT's

Eurecat dona suport a projectes de creació de Noves Empreses de Base Tecnològica
(EBT) sorgides a p a rtir de tecnologies desenvolupades pel propi centri
col-laboració amb altres empreses, aixi com en activitats de
tecnològica.
El centre dedica grans esforços a la creació i fom ent del creixem
iniciatives empresarials per:
la creació i regeneració del te ixit industriai

eurecat
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la seva contribució a la creado d'ocupadó de qualitat
la seva capacitat de generar un ait valor afegit a l'a ctivita t
económica
A 31 de desembre del 2015, Eurecat com pta amb 7 spin-off:

Oferta

Spin-off

%
Eurecat

NEOS Surgery

Neos

Desenvolupa dlspositius innovadors de
neurocirurgia craneal I espinal.

18,8%

TORROT Electric Mind

m

Ha dissenyat un ciclom otor electric urbá amb
una solucló innovadora de recárrega.

ultrasion

Vy c v U . v i U t r a ú n k S u M J o -4

(^ )
qpolenses

16,4%

ULTRASION Innovate Ultrasonic
Solutions

Ofereix una solució flexible, fiable i eficient en
despeses per produir peces mlcrofuncionals
amb formes complexes.

40,71%

QPOLENSES Q uality Plastic Optics

Crea elem ent optics innovant en el mercat de
la fotónica.

50%

AIR-FI Im pem er

^ A ir - t- i

Comerclalitza tecnologies de la inform ado i
comunicacions (W i-Fi + ILBS).

8%

PMS

( p jú f c 1

Desenvolupa estructures inflables i sistemes
de telecomunicació i m ultim édia.

2 0 % /^ f

1/&
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Spin-off
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Oferta

%
Eurecat

PLASTIA

Solucions basades en TI per a l'empresa
m anufacturera.

24,9%

1.4Acords i col-laboracions

Eurecat juga un paper actiu en desenes d'associacions, xarxes i plataformes
cientificotecnolôgiques ta n t nacionals com internacionals, per ser partícip deis nous
avenços i apropar a l'empresa noves oportunitats de negoci.
La col-laborado amb empreses i altres centres de recerca industrial representa per a
les empreses una fórm ula per a la innovació en coMaboració i la internacionalització.
En l'ám bit de les plataform es cientificotecnolôgiques, destaca la nostra participado en
iniciatives de referéncia com:
-

euRobotics AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif)
W ater Supply & Sanitation Technology Platform (WSS-TP)
European Textiles & Clothing Technology Platform (ETP-Textiles&Clothing)
European Technology Platform on Sm art Systems Integration (EpoSS)
European Factories o f the Future Research Association (EFFRA)
European Construction, Building and Environment. Energy Efficiency
Technology Platorm (EeB)
Association o f Sustainable Process Industry Researchin Europe (A.SPIRE)
Big Data Value Association (BDVA)
Organic Electronics Association (OAE)
European Association of Research Managers and A dm inistrators (EARMA)
European Association of Research and Technology Organizations (EARTO), que
representa els interessos de més de 350 centres de recerca d'Europa.
La Vanguard In itia tive , on Eurecat és el représentants tecnolôgic regional.

També som membres actius de:
-

NetWERK H20, Network for Water
AIOTI, Alliance fo r IoT Innovation
fi O
®0CtëffATNùm. 330
ACTE, European Textiles Collectivities Association
| \ - - o BARCEL°M
ManuFUTURE, European Technology Platform for Advanced Manufacturing

m
m
£>
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AM-Platform, European Technology Platform for Additive Manufacturing
Photonics 21, European Technology Platform for Photonics.

Eurecat, corn a pont entre el món de la recerca i el mon industrial i amb la voluntat
de sum ar esforços, ha establert acords amb organismes catalans com el Barcelona
Supercomputing Centre (BSC), el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria (CIMNE), la Fundado ¡2CAT, ITCIQ, ITCMAB o el CIT-UPC.

Eurecat, el Cluster Audiovisual de Catalunya, Enciclopedia Catalana i Acceso
Group constitueixen la Barcelona Media Alliance
L'associació

fomentará

la

cooperado

entre

les

em preses

i les

entitats

vinculades a les indústrles culturáis i creatives, amb la finalitat d'enfortir la
innovado en el teixit em presarial del sector, que a Catalunya ocupa 103.332
treballadors i representa el 2% del PIB.
Les indústries culturáis i basades en ¡'experiencia són un deis set ámbits
sectorials líder fixats a I'estrategia R1S3CAT.

1.5Responsabilitat Social Corporativa

El com prom is del centre amb la societat i l'entorn més proper es fa palés tan t en la
seva cartera de productes i servéis en desenvolupament, destinada a m illorar la
qua lita t de vida i la sostenibilitat de la societat del fu tu r (sistemes de diagnostic i
teleassisténcia, edificis i ciutats sostenibles i intel-ligents, comunicacions segures),
com en les politiques internes de funcionam ent.
Actuacions destacades dirigides a l'entorn més proper:
Com prom is amb els coM aboradors:
En rá m b it de la gestió deis Recursos Hum ans

Politiques flexibles de conciliació de la vida fam iliar i laboral.
Esforç en la form ació continuada i reciclatge del personal.
Foment de la d ive rsitat cultural.
En l'organització del centre
Od

Promoció i suport d'iniciatives solidàries i de traspás de c o n e i ^ b e n k ^ J ^
entre els seus coMaboradors.

o
En la prevenció de riscos laboráis i am bientáis

Anàlisi, avaluado, form ació i gestió d'entorns i práctiques de
saludables.

o

^

w
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Iniciatives internes i implantacíó de politiques de bones pràctiques per a
la reducció del consum de recursos naturals i el reciclatge de résidus.

Eurecat becara

100 universitaris per im pulsar

la seva

incorporado

a

l'em presa.
turecat

becara

desenvolupar

100 universitaris els propers

els

seus

coneixem ents

en

el

dos anys perqué puguin
centre

com

a

primera

experiencia en el món em presarial i tecnologie. I a finalitat del program a és
aconseguir que, almenys, un 75% s'incorpori a I'empresa.
El program a de beques està dissenyat per a la plena integrado deis becats
a les tasques própies de les árees tecnológiques i científiques d ’Eurecat i
voi esdevenir una plataform a
estudiants a! món professional.

p er a l'acceleració

de la projecció

deis

eurecat
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EXPERTESA CIENTIFICOTECNOLOGICA
2.1Ámb¡ts de coneixement

Fer front ais grans reptes socials de la nostra societat requereix
d'una

intensa

cooperació

públic-privada

i

d'un

enfocam ent

m ultidisciplinar. Eurecat respon a les necessitats de les em preses
amb productes i servéis innovadors résultants de la recerca aplicada
i la transferéncia de tecnología.

L’especialització tecnológica del centre es divideix en dues àrees:
Tecnologies Industriáis, Tecnologies Digitals i Biotecnología
- L’Área de tecnologies Industriáis: se centra en la generació i aplicació del
coneixem ent, preferentm ent en l'á m b it industrial, orientât a la m illora deis productes
i processos. Aquesta área incorpora especialització en 10 U nitats Tecnológiques:
o

Materials metàMics i cerámics

Eurecat treballa en el desenvolupam ent de m aterials i en
l'optim itzaciô de processos de conform aciô a p artir d'un
coneixem ent profund de les propietats mecàniques i
m icroestructurals dels m aterials, dels fenomens fisicomecànics que es donen durant el procès de conformaciô i
dels requerim ents termomecànics que reben els components
industrials.
Principals linies d 'R + D + i:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

o

com portam ent mecànic
corrosió i degradado
tribologia
tecnología de superficies
processos de conform aciô
fosses d'aliatges lleugers.

Materials plàstics

La recerca aplicada d'Eurecat en l'à m b it dels materials p
se centra en l'increm ent del coneixem ent deis polim été^Jq seva
tra nsform ado aixi corn de les seves variants i te c n o lo g ító ^ tn s .,,^ ^
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La fin a lita t es la millora de les prestacio dels m aterials a nivell
macroscopic (barreges, addltlus i combinaclons).
Eurecat compta amb la Plastic Processing Pilot Plant, la planta pilot
de noves tecnologies de transform acio plastica mes gran del sud
d'Europa des de la qual ofereix d'R+D orientats a la industrialitzacio,
I'assaig i la fabricacio de pre-series.

Principáis línies d 'R + D + i:
1)
2)
3)
4)

Superficies polimèriques funcionáis
Reducció de pes i m illora de les prestacions de pega
Peces "sm a rt" i amb q ua lita t óptica
Transform ado de m aterials "exótics"

Eurecat posa el seu Know-how al servei de diferents industries
(agricultura, packaging de productes, healthcare i higiene,
productes de consum) per a la fabricació de m aterials i
superficies hidrofóbiques i antifogging, amb canvis de color, per
a camins de llum, etc.

o

Materials composites

Eurecat focalitza els seus esforgos en m illorar les tecnologies de
compounding i les tècniques de reforç continuât.
En l'á m b it de compounding ofereix desenvolupam ent de
compounding a mida, assessorament en el procès, fabricació en
proveta/pesa i diferents tipologies d'assajos.
En reforç continuât, la recerca aplicada se centra en la pultrusió,
press-form ing/term oconform at, injecció, infusió, RTM, Hot
Drape Forming, assajos, desenvolupament de models i m otiles i
en disseny i sim ulado.
Principals línies d 'R +D +i:
1) Materials: valorització, m illora compunding,
i teixits.
2) Disseny de pega: caracterització, lanhinats,
estructural, microtopographical inspection of f it ì e r - s | ^ T,
plastics.
l\ 0
BARCELONA
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3) Procés: desenvolupament de nous processos, efidéncia
energètica, millora de la productivitat, forming in resin pre-

impregnated fibers.
o

Nous processos de fabricado

Recerca i desenvolupament de nous processos de
manufactura
més
flexibles,
amb
m ultitecnologla,
reconfigurables, més productius, més eficients i/o que
resolguin problemátiques industriáis no cobertes.
Principáis línies d'R + D +i:
1) Ultrasons: innovació en processos de m anufactura amb
els ultrasons com a denom inador comú. Aplicació a
processos de transform ació en qualsevol m aterial, sector o
aplicació final u tilitza nt els ultrasons com a fon t primària o
secundária.
2) Microones: innovació en processos de manufactura amb
les microones com a denom inador comú. Aplicació a
processos de transform ació en qualsevol m aterial de forma
directa o indirecta.
3)
Additive
Manufacturing:
desenvolupam ent
de
coneixem ent
I tecnologia
al
vo ltan t
de
l'additive
m anufacturing: 3Dprinting funcional, Im pressió estructural,
3D printing multiprocés, etc.
4) Combinació de processos: nous processos de manufactura
que aportin solucions a problem átiques industriáis concretes.
5) Utilillatges innovadors: recerca en nous conceptes de
m otiles i utillatges, d'acord amb els nous processos, to t i
incorporant sensórica avangada, integració en la xarxa, nous
recobrim ents, dissenys més eficients, etc.

o

Robòtica autònoma i industrial

In ve stig a d o i desenvolupament de solucions avan
a l'autom atització de tasques diverses en difer
d'entorns.
Principals línies d 'R + D + i:

<v
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1) Robòtica autònom a: vehicles aerís i terrestres, navegació
i control, sensors i actuadors.
2)
Robòtica
industrial:
cel-les
robotitzades,
disseny
d'utillatge, robòtica coMaborativa, modelització i simulació
avançada, programació intuitiva i m ultim odal.
3) Autom atització i mecatrónica: control de processos,
sensors i actuadors, sistemes encastats, visió artificial,
control de qualitat autom atitzat.

o

Im pressió funcional i sistemes encastats

Eurecat aporta funcionalitat a superficies i objectes a través
de:
-

Im pressió de dispositius de capa fina
Hibridació d'electrónica en circuits impressos
Recobriments funcionáis
Integració de sensors i electróniques de control especifiques

Principals línies d 'R + D + i:
1) Fotónica impressa: fotovoltaic organic, HyLEDs,
electroluminiscéncia.
2) Electrónica impressa: circuits i components impressos,
electrónica elástica, electrónica híbrida, impressió funcional
3D.
3) Sensórica: biosenyals, físics, químics, biologies, electrónica
de control dedicada.
o

Teixits funcionáis

Recerca i desenvolupament de noves estructures téxtils i
prendes funcionáis que permetin donar solucions més
eficients, en quant a costos i propietats funcionáis i
estructuráis, davant les lim itacions ir
tecnologies tradicionals (en general rígides i
Principals línies d 'R + D + i:
1) Teixits m ultifuncionals: disseny co
estructura funcional, ja siguin sensors,
funcionalitats passives. Selecció de la tecnol
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adient per aconseguir la com plexitat de restructura desitjada
i que permeti treballar amb els filam ents existents.
2) Preformes per a m aterials compostos:
de restructura de te ix it que s'adapti a la
en base a la tecnología seleccionada,
m atéries per protegir les fibres de reforç,

Disseny conceptual
preforma desitjada,
modificació de les
etc.

3) E-textiles: disseny conceptual de la pega de roba
funcional, estudi de les possibles solucions tecnológiques
existents
per
integrar
a
la
prenda,
així
com
desenvolupam ent de estructures funcionáis tèxtils própies.
4) S m art Concept: disseny conceptual de la solució en base
ais requerim ents identificats, ten in t en compte conceptes
ergonomics i estétics, selecció dels m aterials i teixits técnics,
desenvolupam ent de la prova de concepte, etc.
Eurecat compta amb laboratoris a Mataró i Canet de Mar (Barcelona):
- Laboratori sm art textiles i wearables.
- Laboratori de fabricació de teixits avangats.

o

Innovació i desenvolupam ent de producte

Desenvolupament integral de producte innovador, des de la
idea conceptual fins a la industrialització, amb una visió
m ultidisciplinar i l'aplicació transversal del coneixement
d'Eurecat.
Principáis línies d 'R + D + i:
1) Sectors Industrial, packaging, gran consum i d'altres
- Identificació d 'o portunitats d'innovació i conceptualització
de nous productes
- Disseny de producte (pega plástica, metáW ica, sistemes
mecánics, electrónica)
- S m art Products & In te rn e t of Things
- Ecodisseny
- A valuado biomecánica
- Simulació m itjangant elements finits
- Fabricació de prototipus i preséries
- Industrialització
2) Aeronáutica
- Disseny d'utillatge d'ensam blatge
- Disseny de peces de m aterials compostos
- Disseny i fabricació de peces metáMiques
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Servéis a l'empresa:
1) Identificació d'oportunitats d'innovació i creació de nous
conceptes: Eurecat aplica el Design Thinking, en form at
workshops conjunts amb els equips de 1'empresa i del centre,
per identificar oportunitats d'innovació, co-crear amb el
consumidor, i definir nous conceptes de producte. El Design
Thinking és una metodología de treball basada en la innovació
centrada en el client-consum idor-usuarl i en el pensament
visual per potenciar la cre a tivitat i catalítzar el coneixement
dels equips.
2) Disseny i desenvolupament de producte: disseny,
enginyeria i avaluació biomecánica, realitzada per
professionals amb amplia experiencia en diversos sectors,
aplicant els últim s avengos en CAD & CAE.
3) Prototipatge: construcció de prototipus per a la validació
de la funcionalitat, l'estil i la fabricabilitat m itjangant les
últimes tecnologies d'impressió 3D, fressat per control
num eric i deformació incremental de xapa.
4) Laboratori virtual: simulació del com portam ent del
producte per preveure i m illorar el procés d'injecció, el
com portam ent estructural i mecánic, la transferéncia de calor,
etc.
o

Simulació

Disseny i optim ització de m aterials, components i processos
m itjangant simulació numèrica FEM aplicada ais camps de la
mecánica, la transferéncia de calor, la dinàmica de fluids i
l'electromagnetisme.
Principals línies d'R +D +i:
1) Com portam ent mecánic.
1.- C onform abilitat d'acers d'alta resisténcia mecánica.
Criteris de fallida.
2.- Modelització i simulació de les transform acions de fase
en aliatges férrics.
3.- Modelització i simulació de processos de conforr
deformació plàstica severa: ECAP, tali de xapa mat
2) Fluido-dinàmica computacional (CFD):
partícula

inte

1.- Anàlisi de processos de sedim entació/flotació
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2.- Alim entació en piscifactories.
3)

Processos governats per reaedons químiques

1.-Estudi de processos de com bustió.
2.- Depurado d'aigües residuals.

o

Sostenibilitat
A ctivitats d'R +D +i i desenvolupam ent de tecnologia per
potenciar la co m p e titivita t i la sostenibilitat en els am bits
de:
-

Cicle de l'aigua.
Gestió de résidus.
Descontam inado de sois i aigües subterránies.
Processos químics i industriáis.
Eficiéncia energética.
Aplicació de les energies renovables.

Principáis línies d 'R + D + i:
- Nous tractam ents amb membranes.
- Descontam inado d'aqüífers (i)nanopartícules, ii)m atéria
orgànica).
- Recuperació de m etalls de résidus i efluents.
- Tractam ent d'efluents complexes amb energia solar.
Servéis:
- Reutilització i tra ctam e n t d'aigua.
- Descontam inado d'em plaçam ents. Avaluacions de rise.
- Recuperació de compostos de valor afegit. Confinam ent
de résidus.
- Eficiéncia energètica en edificis. NZBD, Gestió i
supervisió energètica, BMS
- Solar de concentració, hibridació renovables, evaporado
solar.
- Anàlisi química i m icrobiològica. Experim entado a escala
de laboratori i planta pilot.

Dins

de

Com issió

la

convocatoria

Europea,

Energy

Eurecat

s'ha

Efficiency
situat

Building

com

la

pr
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catalana en retorn i en nùm ero de projectes presentats. A nivell
estatal, el centre es troba en la segona posició.
Eurecat es posiciona, aixi, com a centre de referència en l'impuls de
l'eficiència i la sostenibilitat. Actualm ent coordina i lidera més de 20
projectes innovadors sobre construcció sostenible amb un impacte
rellevant sobre la societat, l'econom ia i el medi ambient.

L'Àrea de tecnologies Digitals: presenta especialització en 6 Unitats Tecnològiques:
Big Data & Data Analytics
Disseny i im plem entació d'eines per a l'extracció
d'informació de valor a p artir de fonts diverses de dades
(xarxes socials, Open Data, posicionament interior, etc.),
usant una infraestructura apropiada per al processament
de Big Data i la visualització dels résultats.
En aquest à m b it d'expertesa, conviuen a Eurecat perfils i
activitats que s'ubiquen des de l'àm bit de l'R+D aplicada
fins a l'àm bit de la transferèneia a l'empresa, en el marc
del Big Data CoE Barcelona.
Principals línies d'R +D +i:
- Posicionament en recintes tancats: WiFi,
Bluetooth, sensors iniercials.
- Infraestructura (Big Data): computació
distribuida, stream processing, persistència
políglota).
- Analítica de Dades (m odelat d'usuari, modelat
predictiu, analítica geoespacial, recomanadors,
etc.).
- Visualització (avatars interactius, visualització 3D
interactiva, catálegs digitals, etc.).
Servéis:

4

- Visualitzacions de models territo ria l
planejam ent d'infraestructures.

C J

- Indoor positioning.

DE

- Big Data i Analitica de Dades.
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- Eines d'auto-form ació i m àrqueting
m ultiplataform a (entorns virtuals i realitat
augm entada).
-Frontends per a simuladors i visualització de
producte industriai.

La riostra expertesa en Big Data i Data Analytics ens ha portat a
endegar el Big Data CoE Barcelona. Aquest centre d'exceM éncia posa
a disposició de les empreses coneixem ent especialitzat, eines, sets
de dades i infraestructures Big Data diferenciáis que els permeten
definir,

experim entar

i validar

els

models

de

Big

impacte al negoci. Tam bé el facilita definir solucions

Data

i el seu

innovadores en

un marc coM aboratiu amb agents clau del sector.

o

Tecnologies audiovisuals
Eurecat centra la seva a ctivitat d'R+D en la creacio de
noves tecnologies i processos en I'am bit de la imatge i el
so 3D. Les linies de recerca se centren en:

-

-

Gravació, producció i postproducció d'àudio 3D:
desenvolupem eines de postproducció pel cinema i la
televisió en form a de plugins per a les plataform es de
postproducció més usades en l'entorn professionals.
Sistemes im m ersius d'exhibició d'àudio 3D.
Tecnologies de so binaural.
Reconstrucció 3D a p a rtir d'im atges m ultivista:
disposem d'un sistema multicàmera per a fer
reconstrucció 3D de to t tipus d'objectes, incloses cares
de persones. El sistema permet te n ir models virtuals
d'alta precisió.
Restauració d'im atges m itjançant tècniques
autom àtiques de segmentació, inpainting i m atting.
Creació autom àtica d'anaglifs i im atges d'estereoscòpia.
Reconeixement de patrons i logotips en video i
televisió.

Oferim serveis d'avaluació i consultoria per a la gravació,
post-producció i exhibició en 3D de mùsica, obres de teatre
exposicions, esdevenim ents especials, radiodifusió, publi

o

Digital Humanities

L 'a ctivitat esta centrada en I'am bit dels social
seves aplicacions en el mon del m arqueting, d

eurecat
Centre Tecnologie de Catalunya

9

de la comunicació corporativa i de l'anomenada innovació
social.
Aquesta a ctivitat es complem enta amb R+D en metodologies
de percepció i cognició, on s'avaluen factors clau en la
relació usuari-tecnologia, com ara el confort, la qualitat, la
interacció o la imm ersió, entre d'altres.
Principals línies d 'R + D + i:
- Eines avangades per a estudis de tipus sociológic.
Extracció d'inform ació sobre connexions socials i
preferéncies personals.
- Solucions social media.
- Eines social media dirigides a reptes socials.
- Percepció i cognició: resposta ais usuaris a estímuls
m ultim edia, incloent 3D.
Kalium,

la plataforma

d'Eurecat per al monitoratge

mitjans socials en tem ps real.
social)

deis mitjans

socials

i l'análisi de

Kalium considera la interacció (la part
amb

la

combinació

det

quadres

com andam ent basats en continguts i técniques d'análisi

de

de xarxes

socials.

UXLab, serveis d'anàlisi de l'experiència dels usuaris amb continguts
audiovisuals d'entretenim ent i màrqueting.
Analitza l'experiència dels usuaris amb metodologies pròpies de la
psicologia experim ental i la neurociència cognitiva, camps cientifics
especialitzats en la mesura de variables psicològiques.

o

Sm art Management Systems
Desenvolupament de solucions (algoritm os, métodes,
plataform es) basades en la combinació de tecnologies
d'Intel-ligéncia Artificial i de Gestió del Coneixement
especialment orientades al sector industrial, energétic i
sostenibilitat.
Serveis:
-

Plataformes de gestió, monitontzació i
Plataformes móbils.
Plataformes d 'in terop e ra bilitat en
Gestió de forces de treball i tasques.
Sistemes encastats.
Serveis orientats per la demanda.
Aplicacions de tragabilitat.
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- Benchmarking,
o

IT-S ecurity
R+D relacionada amb la seguretat digital en els ámbits
del cibercrim i la Identität digital.
Principals línies d'R + D +i:
- Cibercrim (deteccló i m itigado, id e ntifica d o de patrons
i anomalies, federado d'inform ació, etc.)
- Id e n titä t digital (privacitat, anonim ització, autenticació,
etc.).
- Seguretat distribuida (In te rn e t de les Coses, Cloud
Com puting).
- Seguretat en plataformes mòbils.
Servéis:
- Auditories de Seguretat en xarxes i servéis.
- Auditories de Seguretat en aplicacions webs.
- Anàlisi Forense de xarxes.
- Anàlisi Forense de máquina.
- Proves de DDoS (resisténcia en fro n t a atacs per
denegació de servei).
- Id e n titä t, privacitat i autenticació biom ètrica.
- Seguretat i Big Data (detecció anomalies en trá fic de
dades).
- Consultoria de seguretat especialitzada (Pía director de
seguretat, anàlisi de riscos, com plim ent, etc).

Centre d'InteM igéncia en Ciberseguretat
Hem desenvolupat una plataforma centralitzada de
recoM ecció, correlació i inteM igéncia
de

ciberseguretat adquirides

d'am enaces

a través

de fonts

públiques i privades a nivell m undial.

E-health
Disseny i implementació d'eines basades
TIC destinades ais professionals médics i al
finals/pacients, per diagnosticar, planificar i
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progrès de les teràpies ¡ assistir els pacients per m illorar la
seva qualitat de vida.
Principáis linies d'R +D +i:
- Medicina Computacional Personalizada, centrada en:
-Entorns de sim ulado i modelât bioinform àtic i
Sistemes de Suport a la Decisió (DSS).
- Recomanadors per diagnosi precoç, pronostic, i
resposta al tractam ent.
- Atenció Continua Intégral:
- Atenció integrada per crònics
- Teleassistència i Telemedicina
- Tecnologies assistives per a coMectius especifics
(sèniors, discapacitats...)
Productes i serveis:
- Productes de teleassistència/telem onitoratge.
- Aplicacions m -Health.
La recerca propia del centre es realitza en el marc de les actuacions del Pía de Centres,
amb el suport d'ACCIÓ, l'agèneia per a la co m p etitivita t de l'empresa.
Eurecat, m em bre de la xarxa TECNIO

Creada per ACCIÓ, aglutina els principáis centre tecnolôgics i agents experts
en investigació aplicada i transferéncia tecnológica de Catalunya.
Els projectes del centre es realitzen sota demanda d'em preses
privades o bé amb finançam ent public com petitiu provinent de
programes de suport a l'R+D+i europeus, catalans i espanyols.

LA CIENCIA D’AVUI, LA TECNOLOGIA DE DEMÀ.

La fàbrica 4.0 ja és aqui

' - l r:

El canvi tecnolôgic més im portant de les darreres décades
4.0, un nou paradigma interconnectât on conflueixen les
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digitals i que canvia la manera de produir i com les empreses es relacionen amb els
seus cllents. Eurecat juga un paper fonam ental en aquest nou escenari, que posa en
joc la robótica coMaborativa inteM igent, les impressores 3D, la In te rn e t de les coses,
el Big Data, la slmulació o la ciberseguretat.
A Eurecat tenim projectes m olt ambiciosos que están acostant el món de la
in te lig e n c ia artificial al processat de m aterials, on la máquina aprén deis errors de
forma autónoma i pren decisions sobre els parám etres del procés per reduir costos
de tem ps, logístics i energétics. Estem dissenyant tam bé solucions que faran que les
foneries europees siguin més com petitives, perqué podran fle xib ilitza r i adaptar les
produccions per a séries curtes. Aqüestes capacitats canvien el paradigma de la
industria tradicional, arrelant-la al te rrito ri per tal que es converteixi en l'eix del
creixem ent económic sostenible i contribueixi a la generació d'ocupació basada en el
conelxement.
En la mateixa línia, dirigim la nostra especialització i experiéncia
en tornar a
recuperar per a Catalunya la producció industrial que va m arxar ais paísos asiátics,
amb models de fabricació de p ro xim itat. Un exemple és el projecte O ptician2020, que
está dem ostrant la sostenibilitat d'un nou model per a la creació d'ulleres
personalitzades i adaptades a la morfología de l'usuari em prant técniques d'impressió
3D i fabricació de proxim itat.
Aquesta iniciativa ha deixat palés que la fabricació de productes personalitzats amb
impressió 3D és més ecológica que els métodes de manufactura convencionals, amb
una reducció de l'em prem ta de carboni (quilos de CO2 equivalent per gram ) que
oscil-la entre un 15 i un 70% de m itjana, depenent deis models i deis m aterials,
respecte processos estándard.
La recerca industrial duta a term e tam bé ha acreditat que el nou model de
m inifactorles interconectades redueix els costos económics i mediam bientals
(respecte la logística actual que suposa la concentració de la fabricació a Ásia,
allunyada deis centres de compra) i elimina els problemes de gestió i
d'em m agatzem atge deis estocs.

Drones al reseat

Els drones poden ser un elem ent clau en situacions d'emergéncia o de reseat en un
fu tu r m o lt proper. Així ho ha dem ostrat el projecte europeu ICARUS
Components for Assisted Rescure and Unmanned Search operations),
p articipat Eurecat i que ha acreditat la capacitai tecnològica del centre
desenvolupar tecnologies de robòtica mòbil integrades per assistir als eqi
i reseat en la complicada tasca de detectar, localitzar i rescatar sup
robots ICARUS són vehicles aeris, terrestres i m arítim s que realitze
mapeig rápid, faciliten im atges en tem ps real de la zona i detecten víct
de term ografies. Dins el projecte, Eurecat ha estat l'encarregat de desen
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plataforma aèria m u ltiro to r destinada a obtenir un m apejat ràpid de l'escenari,
detectar victim es i entregar un kit de primers auxilis aixi corn solucions de control i
de navegado autónoma robusta que permeten volar en condicions climàtiques
adverses.
A més de les emergències, els drones tenen m ultitud d'aplicacions. En l'agricultura de
precisió s'usen m olt i representen una máquina més respectuosa am b el medi
am bient que una avioneta. Aquests robots també són m olt utils per a cartografía,
rodatges o treballs météorologies.
Els drones tenen tam bé m olt de fu tu r en la construcció, amb apllcacions en
inspeccions i actuacions en façanes, on amb el modelât 3D en poden veure fugues
tèrm iques i dur a term e operacions d'eficiència energética.

Eurecat porta la teenologia cervell-ordinador a les Mars

Eurecat ha coordinat el projecte europeu col-laboratiu BackHome, que ha dem ostrat
per prim er cop que les persones amb discapacitat severa poden u tilitza r a casa la
teenologia que connecta el cervell amb l'ordinador per dur el control dom ôtic de la
llar o navegar per Inte rn e t sense haver de fer cap m ovim ent i ajudar aixi a m illorar la
seva autonomia fisica i social.
BackHome és un projecte europeu del 7è Programa Marc, m itjançant el quai
aconseguit m illorar l'estat de l'a rt de la teenologia que perm et que una persona
discapacitat severa pugui navegar per Internet, u tilitza r el correu electronic
xarxes socials i manegar els elements d'una llar, corn les Hums, la televisiô
aparells electrodomèstics.

s'ha
amb
i les
i els

El projecte ha estât valorat amb un excel-lent per part dels experts de la Comissiô
Europea, que han reconegut els résultats cientifics i tecnolôgics i la recerca feta per
desenvolupar una interficle d'usuari m ultim odal que incorpora diferents senyals i
sensors i tècniques d'intel*ligèneia artificial i de rehabilitaciô clinica i de computaciô al
nüvol, entre altres teenologies.
Aplicacions en rehabilitaciô cognitiva i teleassistèneia per a malalts crônics complexes
BackHome es pot utilitza r tam bé per a la rehabilitaciô cognitiva, amb la fin a lita t c
persones que pateixen una discapacitat fru it d'un accider
puguj
d'aplicacions per ser més autonomes i seguir fent rehabilitaciô a casa,
pautats en rem ot des de l'hospital.

Contropèdia, analítica en temps real i visualització
als articles de la W ikipedia
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Eurecat ha construit una plataforma per a l'anàlisi i la visualització en tem ps real de
controvèrsies a la Wikipedia. Les m étriques de controvèrsia s'extreuen dels fluxos
d 'a c tiv ita t generats per les edicions i discussions sobre articles individuals i grups
d'articles relacionats. Els résultats obtinguts en aquest projecte d'R +D +i es podran
aplicar, per exemple, en el camp del periodisme de dades i d'altres vinculats a
l'estudi de conflictes.

Tecnologies innovadores per a una gestió eficient de l'aigua

El projecte Demoware ha desenvolupat un conjunt de tecnologies per a la
regeneració d'aigua i el m onitoratge de la qua lita t de la mateixa. Aqüestes noves
tecnologies, més eficients, són d'aplicació en qualsevol sector empresarial que u tilitzi
qua n tita ts im portants d'aigua en el seu procès i han de perm etre a les empreses
increm entar la seva eficiéncia en l'ús deis recursos hídrics així com reduir les
despeses associades a la seva gestió.

Eurecat i i'Hospital del Mar milloren el diagnostic de les alteracions
de la columna que impedeixen cam inar dret

Investigadors d'Eurecat i de l'In s titu t Hospital del Mar d'Investigacions Médiques
(IM IM ) hem m illorat la tècnica de diagnostic i d'avaluació de les persones que
pateixen "a lte ra do del perfil sagital", una patologia de la columna que impedeix
cam inar dret, que es diagnostica a p artir de radiografíes simples, sense te n ir en
com pte fins ara l'anàlisi del patró de marxa d'aquests pacients.
En el marc del projecte s'ha dut a term e un estudi que posa a disposició dels metges
una anàlisi de la valoració funcional de la marxa que perm et quantificar i objectivar el
sobreesforç d'aquests pacients en realitzar actìvitats bàsiques de la vida diària, a fi
de poder estudiar la seva malaltia d'una forma més global i eficaç.
L'estudi s'ha dut a term e en pacients reals u tilitza n t un laboratori de biomecánica
portable que compta amb càmeres infraroges per a la captura de m ovim ent,
plantilles de pressió i registre de vídeo. La inform ado obtinguda s'ha processai amb
un program an específic de sim ulado computacional del sistema musculo-esquelètic
com plet (Anybody Modeling System), que m itjançant càlculs per dinàmica inversa .ha
ofert dades cinem àtiques, dinàmics i d'activació muscular.

Utilitzacio dels residus del suro per generar electricitat i
aigties residuals del sector del vi

-
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El projecte LIFE ECORKWASTE té l'objectiu de valoritzar eis residus generats per la
industria del suro, m itjangant el seu aprofitam ent per al tra ctam e n t d'aigiies
residuals del sector del vi i la seva utilització també com a com bustible per generar
electricitat.
Està liderat per la Universität Politècnica de Catalunya, amb la participació, a més
d'Eurecat-CTM, de l'empresa TYPSA, l'In s titu t Català del Suro i del Cluster Vitivinicola
Català INNOVI.

Dissenyem un nou vagó de tren més lleuger i amb més capacitat de
transport

Eurecat-CTM i l'empresa ICL Iberia hem sum at esforços i tecnologia per fabricar un
nou vagó de tren de mercaderies amb més capacitat de transport i més lleuger que
podrá circular per la xarxa ferroviària europea.
El desenvolupament, dins del projecte Herme, facilitará que es puguin traslladar més
tones de producte entre Súria/S allent i el Port de Barcelona, amb un cost logistic
menor, potenciant la interm odalitat i la fle xib ilita t de cárrega.
El projecte Hermes inclou tam bé la creació d'una nova instaMació de cárrega i
descárrega de producte de manera que s'optim itzi el transport de més quantitat de
mercadería amb una clara millora del transport de mercaderies a granel i un augment
de la co m petitivltat i eficiéncia de la logística del ferrocarril de Catalunya amb
Europa.

Eina per reduir els riscos de caiguda en la gent gran

En el marc del projecte WIISEL hem desenvolupat una eina de recerca flexible per
recollir i analitzar els paràm etres de la marxa i correlacionar-los amb el rise de
caiguda en la gent gran.
Representa una eina de recerca clau per avangar en l'anàlisi de rise de caiguda, i
també una eina clinica clau per m onitorar a llarg term ini el rise de caiguda, taf
casa com en l'à m b it com unitari, reflectint com portam ents quotidians de la g e m ^V h
L'eina consisteix en la combinacio d'una plataforma software flexible amb'.uh si?
de plantilla sensoritzada, que coHocada a la sabata, recull dades sobre í¿rman<
caminar. El rise de caiguda es basa en múltiples paràm etres i j ¡patrons; •de
reconeixement. Un total de 54 persones grans han testejat exitosam ent el sistema
durant el projecte a Irlanda, Itália i Israel.
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Les aplicacions del nou desenvolupament son diverses: des de l'àm bit esportiu (per
o ptim itzar el rendimenti), fins a la podologia (anàlisi de la manera de cam inar amb i
sense sola ortopèdica) o el clinic (avaluació de rise de caiguda, rehabilitaciô, etc.).

La s i n e r g i a E u r e c a t
Di gi t al

C re a c ió I C a p ta c ló de
Dades

D a ta S c ie n c e

Avenços en les Interficies
(Wearable, mobile, M2M,
Social Media, IoT)

Nous algorltmes, mètodes
I plataform es per afrontar
nous reptes

E m m a g a t z e m a tg e de
dades i
I n fra e s tr u c tu ra
Arqultectures Big Data i
Cloud Computing

V is u a lit z a c ió I
E x p e r ie n c ia d ’ u s u a r i
Entorns de sim ulaclô,
entorns virtuals.
Tecnologles audiovisuals

SUSTAI NABLE, DI Gl TAL & SMART: I NDUSTRY 4.0
La ciència d'avui és la teenologia de demà

Fabri cacló avançada

N o v e s T e c n o lo g le s
E f ic le n t s

M a te r ia ls
F u n c io n a llt z a t s

S is te m e s
I n t e l- lig e n t s

L a b o r a t o r is
I n d u s t r ia l s d e l F u t u r

Processai sostenlble

Incorporant propletats
pels productes del fu tu r

En pro del concepte de
fabrica intel ligent

Del concepte a la indùstria

2.2lnfraestructures

>er realitzar l'a ctivita t investigadora, el centre disposa, entre d'altres,
)unter i els següents laboratoris i plantes pilot per a projectes d'R+D:

Laboratori
Laboratori de producte i virtual lab
Laboratori de m aterials
Laboratori de m aterials com postos i com pounding
Laboratori de fabricació additiva
Laboratori de fabricació avançada
Laboratori de fabricació (àmbit tèxtil)
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Laboratori de transform acíó_______________________________
Laboratori de robòtica i m ecatrònica_______________________
Laboratori de navegado, posicionam ent i sistem es no tripulats
Laboratori de bateries i vehicle elèctric_____________________
Laboratori d'acùstica i eficiència_______________________
Taller m ecànic___________________________________________
Laboratori de preparació de mostres metal-logràfigues_______
Laboratori d'anàlisi quimic________________________________
Microscopia (óptica, confocal, electrónica de rastreig_________
Micromecànica__________________________________________
Equips de fatiga_________________________________________
Laboratori de m odificació de superficies i escalat de processos
Laboratori Sm art objects_____________________________

2.3Serveis i productes tecnològics

Eurecat disposa d'una cartera de servéis i productes tecnològics creada a p artir de de
l'experiència adquirida en els projectes d'R+D i enriquida a través deis servéis de
transferència tecnològica.

Alguns exem ples de desenvolupam ent de producte innovador am
de tecnologies:

Depiladora de cera incorporant electrónica impresa.
Sistema d'higiene bucal ultrarápid, assistit per ultrasons.
Blister "inte l-lige n t" amb impressió funcional.
Guant háptic amb sensors integrats.
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Nou concepte d'encoder amb óptica plástica d'alta q u a lita t i sistema
expert per configurado ràpid.
Desenvolupament d'un nou concepte de raqueta de pàdel regulable.

Darrers serveis tecnolôgics desenvolupats:

®
o
•
®

Anàlisi tèrm ic de fanais LED.
Gestió integral de motiles.
Projecte integral d'autom atització robotitzada.
Formigons amb m atriu de fibra óptica.

Sonorus 1G, la primera máquina de moldeig per ultrasons basada en
la tecnología USMTM (UltraSonic Molding), ideada per Eurecat.

Aquest producte es basa en els resultats obtinguts per Eurecat (anteriorm ent
Ascamm) en diversos projectes (Sonoplast, SONO"R"US i Sonorus 2G), tots els quals
van ser co-finangam ent peí centre i el Govern de Catalunya i / o la Comissió Europea
a través de programes públics com petitius.
Sonorus 1G representa un concepte innovador en la fabricació de m icro/m ini peces
de plástic. Incorpora una solució flexible, fiable i eficient en costos per a la producció
de peces m icro-funcionals amb formes complexes.
La máquina ofereix grans avantatges per al procés de moldeig, donat que redueix el
consum d ’energia fins a un 90% en comparació amb les tecnologies convencionals
d’injecció. El procés -d e baixa pressió- és altam ent eficient i m inim itza els riscos de
deterioram ent del plástic. Permet, alhora, un estalvi de 25% a 35% en les despeses
relacionades amb l’eina.

Eurecat crea un prototipus de cam iseta ¡ntel-ligent que pot m esurar
les em ocions

La sam arreta sensoritzada intel-ligent, presentada a la fira IoT Solucions World
Congress celebrada al setem bre a Barcelona, té, a més d'aplicacions mèdiques, un
gran potencial en camps vinculats a l'estudi dels com portam ents i de les emocions.
La sam arreta, amb el nom WBM-Wearable Biosignal Monitor, és
desenvolupat dins el projecte europeu Ternis, que porta uns sensors que
de captar biosenyals, com la freqüència cardiaca, l'ona de la re
tem peratura corporal, i m esurar-los en tem ps real.
Es tracta d'una peça de roba que es pot rentar, dotada amb un equi
portàtil i autônom que perm et prendre dades ubiqües i que disposa de
sense fils, de manera que es pot fe r la lectura instantània des d'un ordin
dispositiu mobil.

eurecat
Centre Tecnologie de Catalunya

9

Nous mòduls fotovoltaics flexibles im presos integrables al mobiliari
urbà

Eurecat ha presentat a la fira Sm art City Expo World Congress els nous mòduls
fotovoltaics que permeten transform ar elements urbans com faroles, bañes o
aturades d'autobús en objectes intel-ligents generadors d'energia per a contribuir a
l'estalvi energètic.
A l'a ctu alita t, aquests nous mòduls fotovoltaics flexibles Impresos, que s'han
desenvolupat dins el projecte EnerCiudad2020 amb tècniques preindustrials
d'im pressió, s'estan testant a Barcelona per a la seva integració en elements de
m obiliari urbà.

Nou sistema de fosa d'alumini per a les fabriques intel ligents

Eurecat ha presentat a la fira internacional GIFA (celebrada a la ciutat alemanya de
Düsseldorf i considerada la referèneia mundial en el sector de la m etaM úrgia) el nou
sistema intel-ligent que transform a el procès de fosa de l'alum ini amb un
funcionam ent que anticipa l'anomenada revolució industrial 4.0.
El nou procès permetrà a les empreses d'injecciô d'alum ini assolir estàndards de
q ua lita t i d'eficiència prou alts per poder com petir en el mercat productiu, crear les
eines necessàries per m illorar els seus processos de fabricado i facilitar el seu accès
en el que s'ha denom inat com a revolució industrial 4.0. Aquesta busca fàbriques
intel-ligents capaces d'adaptar la seva producció de form a rápida a les necessitats del
mercat assignant de forma eficaç els recursos disponibles.
Eurecat ha participât en la definiciô i la im plem entaciô del procedi
em m agatzem ar i filtra r les dades obtingudes m itjançant la xarxa de
el desenvolupam ent de sistemes auto-regulats que s'integraran en
funciô injectada.
Els sensors intel-ligents podran m onitorar en tem ps real els diferents paramétrés
procès d'injecciô d'alum ini. Així mateix, i a través d'una nova einá U^formàtica
suport, es podran modificar, d'acord amb les dades rebudes, diferents
procès de producció per m illorar la qualitat i els résultats finals.
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El
desenvolupament
s'emmarca
dins
el
projecte
MUSIC
{Multi-layers
control&cognitlve System to drive metal and plastic production line for Injected
Components), en el qual participen i col-laboren 16 entita ts i centres tecnológics
europeus, amb l'objectiu de desenvolupar sistemes de fabricació intel-ligent per al
procés de fosa a alta pressió d'alum ini i m illorar així la qua lita t deis productes i la
co m p etitivita t de les empreses.

La industria 4.0, els co-workers arriben a les fábriques

Comptem amb tecnologies d'interpretació de l'espai 3D i robòtica col-laborativa
intel-ligent en entorns industriáis reais.
Hem creat sistemes de manipulació mòbil autònoms (Co-w orkers) a p a rtir del
desenvolupament d'un manipulador m òbil experim ental propi que incorpora un
sistema de control i navegació intel-ligent.

2.4Valorització tecnològica

Eurecat com pta amb 73 patents i n'ha soi-licitat 5 noves l'any 2015.

: : VALORITZACIÓ TECNOLÓGICA
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Ultrasion, exponent del cicle innovador
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Ultrasion, l'spin-off nascuda el 2010 per com ercialitzar la tecnologia
a rrib a t l'any 2015 a un acord amb Eurecat per fer-se amb la propietat de
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La companyia, on treballen actualm ent 10 persones, comercialitza ia tecnología
creada per Eurecat per fabricar micropeces de plástic m itjançant micromoldeig per
ultrasons. Té entre els seus accionistes a les empreses Mateu Solé (fabricant de
m aquinária
d'injecció),
Plastiasite
(de
desenvolupament
de
software)
¡
Aeroengineering. Els mercats actuals són els Estais Units, Méxic, Espanya, Polonia,
Alemanya, el Regne Unit, Suïssa, Israel o el Japó. Factura 1,5M€ i es troba en fase
d'expansió.

Printed light

La tecnología electrolum iniscent d'Eurecat ofereix la possibilitat de crear, tra nsfo rm a r
i innovar nous productes amb iMuminació integrada de forma personalitzada.
En funció de les dimensions i camp d'aplicació del producte final, aquests productes
poden ser alim entats per m itjá de bateries o m itjangant la conexión a una font
d'alim entació.
Grácies a aquesta tecnología, superficies inerts poden convertir-se en inteM igents
amb llum propia. Tant teixits doméstics com teixits industriáis poden ser dotats d'un
sistema d'iMuminació de forma ergonómica i prácticam ent inapreciable per a l'usuari
final del producte.
Les aplicacions són amplíes i en diferents ámbits, com per exemple interior i e xterior
d'autom óbils, equips de protecció individual (EPIs), téxtil moda, textil llar, publicitat,
¡Huminació i arquitectura textil.
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CENTRES D'EXCEL LÈNCIA

La vocació de l'exceM ència i la nécessitât d'especialització científica
en àrees amb grans perspectives de futur ens ha portât a agrupar i
reforçar alguns deis nostres serveis i infraestructures.

- Big Data Centre of Excellence Barcelona: el Big Data CoE Barcelona és una

iniciativa liderada per Eurecat que neix amb el suport d ’Oracle i el suport de la
G eneralitat de Catalunya i l'A juntam ent de Barcelona per a construir, evolucionar,
aglutinar i posar a disposició de les empreses eines, conjunts de dades i
infraestructures Big Data diferenciáis. Totes elles han de perm etre a les empreses
definir, experim entar i validar els models de Big Data abans de fer la im plantació final.
El Big Data CoE Barcelona ofereix tam bé serveis per a la capacitació deis professionals
del dom ini (data scientist, data engineers i data business Analysts) i un programa de
divulgació de les tendéncies i casos d'èxit en Big Data.

- Plastic Processing Pilot Plant: un referent internacional per a la transform ació de

m aterials plàstics. Situât a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Eurecat compta amb la
planta pilot de noves tecnologies de transform ació plàstica més gran del sud d'Europa.
La ¡njecció de plàstics, aixi com altres processos de modelatge de polimers, continua
sent el procès industrial més im p o rta nt per al replicat de peces a causa de la gran
llibe rta t geomètrica que perm et i els costos réduits que representa en grans volums de
producció.
- Centre d'exceM ència en gestió de l'aigua: centrât en el desenvolupam ent i la

im plem entació de noves tecnologies sostenibles aplicades a la gestió de l'aigua com a
recurs central de l'economia circular. Eurecat aplica els conceptes de sostenibilitat i
economia circular al desenvolupam ent de noves tecnologies per a la millora del cicle
integral de l'aigua, el que augm enta la co m p etitivita t de molts sectors empresarials, al
m ateix tem ps que aporta beneficis al conjunt de la societat. Addicionalment a
l'expertesa i al talent científic i tecnologie del personal de Eurecat, el centre disposa de
laboratoris i plantes pilot, equipam ent científic i centres de processament de dades
que permeten afrontar els reptes présents i de fu tu r de la gestió de l'aigua, els quais
configuren les principáis Unies d 'I + d + I en les quais treballa Eurecat.
- Unmanned System s Industrial Robotic Platform (USIRP):

La plataform a de robòtica industrial basada en sistemes no trip u lats e st'
per maquinària i per infraestructures punteres al servei de la indù,
organitzacions civils. La USIRP va néixer fru it de la nécessitât de dispos
terrestres, aeris o m arítim s sense persones (no trip u la ts) dissenyats esp
com plir tasques de carácter civil o m ilitar.
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Advanced Manufacturing CoE: acredita l'alta especialització d'Eurecat en
tecnologies i processos de fabricació avançada. Eurecat ha desenvolupat tecnologies
de fabricació i processos productius per a una fabricació avançada i neta que permeti a
les empreses manufactureres m illorar la seva productivitat (velocitat de producciô,
precisió d’operar i consum de m aterials i energètics) i la gestiô dels résidus i la
poMució sota una perspectiva de cicle de vida. Fruit de la seva especialització i
experièneia, Eurecat va rebre el suport de l'agènda ACCIÒ (G eneralitat de Catalunya)
com a e ntitat coordinadora de la Com unitat RIS3CAT de Fabricació Avançada dins de
l'àm bit dels sistemes industrials.
-

Altres ¡niciatives singulars
- Reim agine Textile: és la xarxa de coHaboraciô que connecta els principals agents

al voltant del tèxtil per reim aginarlo al segle XXI. Els nous m aterials, processos de
producciô i canals, la proliferaciô de dades, dispositius i sensors i la hiperconnectivitat
estan provocant una nova revolució del tèxtil. Im pulsât per Eurecat, el TecnoCampus
Matarô i el Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar,
Reimagine Textile pretén ser un actor clau d'aquesta revolució, sum ant tèxtil,
tecnologia, innovació, talent, nous models de negoci, noves competències, dlsseny i
digitalitzaciô.
- Barcelona Media Inovaçâo Brasil: suma les experièneies i les experticies dels

professionals d'Eurecat, amb la fin a lita t d'aportar al Brasil el seu coneixem ent per
im pulsar la recerca, la innovació i la co m p etitivita t de les empreses, especialment en
àm bits corn el turism e i les industries créatives. Entre els projectes destacats de
Barcelona Media Inovaçâo Brasil figura el Pia de Desenvolupament del Turisme de
Brasil Central i Brasilia: Capital do Brasil. Pia de Posicionament E
stratégie.
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4. CAPACITACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL FUTUR

El valor diferencial de la nostra proposta form ativa

form em a professionals des de l'any 1.987. Més de
85.000 alum nes han participât en els més de 7.800 cursos que hem dut
a term e.

Experiència:

Know-How tecnologie: som coneixedors punters de les tecnologies en

les que form em els professionals perqué estem
involucráis en la
generado d'aquest coneixem ent a través de les nostres activitats de
recerca aplicada.
-

Qualität:

docents

oferim cursos amb uns alts estàndards de qualitat, amb
altam ent
qualificats
i
amb
experiència
industrial.

práctica: eis nostres cursos tenen un marcat com ponent
pràctic, que es desenvolupa a les nostres instal-lacions.

-

O rie n tad o

-

Instal-lacions:

en els nostres centres form a tius de Cerdanyola,
Sabadell, Mataré, Canet, Barcelona, Manresa, Lleida i Girona, disposem
d'infraestructures d'ùltim a tecnologia (m aquinària, softwares, etc.).

A Eurecat establim vineles estables amb empreses, organitzacions i professionals per
provelr-los de la fo rm a d o especialitzada (tecnológica i innovadora) que necessiten.
Tenim la capacitat d 'adaptar la nostra proposta didáctica de
coneixem ent a les m odalitats que es requereixin.

transferéncia de

Modalitats de formació:
Formació in company
Estem especialitzats en el disseny de programes form atius
I
»c û m n r û c û c i r » m a n i f 7 a r i A n c
les necessitats /Ho
de lo
les
empreses i organitzacions.
Aquests cursos permeten la focalitzacié en la
necessitats concretes de l'empresa, form a nt i
personal tècnic en el seu propi àm bit de treball.
ûc

-
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Formació continua
Disposem d'un extens catàleg de cursos d'especialització que
s'im parteixen a les instal-lacions d'Eurecat.
Són cursos amb un m arcat carácter pràctic que aprofiten l'àmplia
dotació d'infraestructures de les quais disposa el centre.
-

Formació de màster i postgrau
Disposem d'una àmplia i pluridisciplinar oferta de Màsters i
Postgraus. Els Postgraus Eurecat incorporen la innovado,
a portant coneixement pioner, amb uns continguts diferenciáis
caracteritzats per la seva exclusivitat i alta especialització.
Alguns d'aquests màsters i postgraus tenen el reconeixement
propi d'Eurecat i d'altres els realitzem en coMaboració amb
universitats.

-

Formació ocupacional i subvencionada
Oferim cursos pensats per m illorar la qualificació professional dels
alumnes i per promocionar l'ocupació de qualitat i la inserció
laboral.
Són
cursos
subvencionáis
dirig its
a persones
desocupades o per a professionals en actiu que necessitin
perfeccionar les seves competencies m illorant així la seva
ocupabilitat.

Eurecat participa de la idea de responsabilitat social cap al seu entorn i
aquesta im p licad o es concreta en propostes de form ació ocupacional amb
resultats am pliam ent reconeguts.

Disposem alhora d'un assessorament personalitzat per a
l'orientació professional i una borsa de treball gratuita pels
nostres alumnes.
Tots els nostres cursos son bonificables a través de la Eundaciô Tripartita. Des
d'Eurecat podem

ajudar-vos a aprofitai' el seu crédit anuai

realitzant l ot es les gestions necessàries.
http://form

O
UJ SúaEWÍXfcvS»
;o
MKttm a £
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EURECAT AL TERRITORI

Eurecat disposa d'instal-laciona a Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Manresa, Mataro i
Reus, i compta amb una seu a l'Amèrica llatina (Brasll).

Eurecat - Cerdanyola
Av. U niversität Autónoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel.: (+ 3 4 ) 93 594 47 00
Eurecat - Barcelona
Seu Corporativa
Av. Diagonal 177, planta 9
08018 Barcelona
Tel.: (+ 3 4 ) 93 238 14 00
Eurecat - Mataro
Av. Ernest Lluch, 36
08302 Mataro
Tel.: (+ 3 4 ) 93 741 91 00
Eurecat - Manresa
CTM
Plaça de la Ciència, 2
08243 Manresa
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Queden formulais els comptes anuals abreujats de FUNDACIÓ EURECAT a 5
d’abril de 2016
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