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1.

2020: UN REPTE SENSE PRECEDENTS

L’any 2020 ha vingut carregat d’incertesa com a conseqüència de la crisi sanitària causada
per la pandèmia de la COVID-19. Eurecat ha demostrat la importància que per al teixit
econòmic i la societat tenen la recerca i la ciència aplicades com a mitjans de pal·liació i
superació dela crisi. El centre ha deixat més palesa que mai, la seva vocació de
responsabilitat al comprometre’s i implicar-se davant aquesta situació i orientar la seva
activitat a les necessitats i oportunitats de les empreses i la societat; aportant solucions
científiques i tecnològiques per ajudar a mitigar els efectes de la pandèmia i contribuir a
superar els reptes sobrevinguts, mitjançant un enfocament de creixement sostenible i de
benestar general per a la societat.
Tot i ser un any desafiador per a tots, les accions que Eurecat ha implementat a l'entitat
per prevenir i frenar la propagació de la COVID-19, han permès que se segueixi prestant
el servei de forma ininterrompuda als Grups d'interès.
En aquest sentit, es va constituir una comissió per tractar de gestionar la crisi de la COVID19, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per garantir la salut de l’equip humà
i poder seguir proporcionant respostes a las necessitats de les empreses i la societat i així
evitar el contagi i la seva propagació, fomentant el treball a distància i la flexibilitat
horària i proporcionant els elements de protecció adequats.
Com a èxits més rellevants en aquest any 2020, destaquem les següents iniciatives
transversals:
•

Comunitats RIS3Cat: Eurecat coordina les Comunitats RIS3Cat Media i Indústries
del Futur.

•

Center of Innovation on Data Technologies and Artificial Intelligence (CIDAI).
Emmarcat dins de l’estratègia a Catalunya, constitueix una iniciativa pública de la
Generalitat de Catalunya en col·laboració i coordinació amb Eurecat, inspirada en
els Digital Innovation Hubs que impulsa la Comissió Europea. El seu objectiu és
consolidar un espai on la demanda avançada pugui conèixer de primera mà els
avantatges de la Intel·ligència Artificial aplicada a un ventall ampli de sectors,
per tal que tota la comunitat pugui conèixer i generar noves expectatives, nous
models de negoci i nous llocs de treball basats en aquesta tecnologia els propers
tres anys.

•

El Center of Excellence in Tourism Innovation, promogut per Eurecat, compta
amb la col·laboració de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, de les quatre diputacions catalanes, els ajuntaments de Barcelona i
Vila-seca i d’empreses líders del sector. La seva finalitat és afavorir la innovació,
la sostenibilitat i la competitivitat de les destinacions turístiques i de les empreses,
mitjançant activitats de recerca aplicada, innovació, transferència del
coneixement i serveis d’intel·ligència competitiva.

•

La inauguració de la seu a Xile, des de la que s’han impulsat projectes com el
FREEBREATH, junament amb l’empresa Comberplas, per al desenvolupament d’una
mascareta de protecció individual de material plàstic reutilitzable i esterilitzable
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amb filtres intercanviables per aconseguir diferents graus de protecció davant la
COVID-19.

•

Projectes H2020 Marbel i Fatigue4light. Eurecat ha aconseguit durant el 2020 els
projectes H2020 Marbel i Fatigue4Light, que la posicionen de manera destacada en
l’àmbit de la mobilitat del futur i els nous materials i processos per a la reducció
del pes del xassís dels vehicles. Aquestes actuacions refermen la seva connexió
amb el territori i el paper d’Eurecat com a nucli del sistema d’innovació i motor
generador de coneixement i valor.

•

Nous serveis estratègics:
o

ARC Strategy: Reinventar-se i créixer per seguir essent competitives en un
escenari post pandèmia, amb la incorporació de la tecnologia com a mitjà
de canvi.

o

Pla de Transformació circular: Facilitant a les organitzacions el
desenvolupament d’un pla de transformació circular, que els permeti
millorar la seva competitivitat vegada alhora que les ajudi a a ser
ambientalment més responsables.

o

Disruptive innovation Deep Dive: Programa creat per ESADE i Eurecat per
a la reflexió i detecció d’oportunitats per impulsar la innovació disruptiva
a l’empresa.

o

Intel·ligència competitiva i Vigilància tecnològica: Servei per a la millora
de la competitivitat de las empreses mitjançant la implantació d’un sistema
de monitoratge en l’entorn tecnològic.

o

650

200

Professionals

Projectes

49,2 M€

88
Patents
63

134

Ingressos (en milions)

63

Tesis

Articles científics

2ª Organització
privada
en obtenció de fons
H2020 a Espanya

Tesis

6
Spin-off

11
Seus a Catalunya

+ 85
Projectes d’H2020
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11 seus repartides pel territori català i una d’internacional

Eurecat ha acabat l’any 2020 amb més de 650 persones treballadores i 11 seus a Catalunya
distribuïdes entre Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida,
Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Vila-seca i Amposta, que donen resposta a
l’especialització d’Eurecat en les àrees Industrial, Digital i Media, de Biotecnologia i de la
Sostenibilitat, garantint la proximitat a l’empresa. Així mateix, ha inaugurat una nova
seu internacional a Xile.

2.

SOBRE L’INFORME

Aquest informe respon a la voluntat d’Eurecat de continuar avançant en la transparència,
el bon govern i la sostenibilitat, amb la finalitat que els seus Grups d’interès puguin
consultar l'acompliment de l'entitat en les referides matèries durant l'exercici 2020. Recull
informació detallada de les contribucions d’Eurecat a l'empresa i la societat, així com
envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.
Està elaborat de conformitat amb els GRI Sustainability Reporting Standards (GRI) i
seguint els principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. Per facilitar l'ampliació de la
informació, s'han consignat enllaços directes a diferents apartats de la pàgina web oficial
www.eurecat.org

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
El present informe està elaborat de conformitat amb el model Global Reporting Initiative
(GRI). L’equip de treball per a la realització del document està format per membres de
les diferents àrees d’Eurecat, de les distintes seus i de la direcció de la fundació.
L’informe recull totes les activitats desenvolupades per Eurecat durant l’exercici 2020,
sense limitacions del seu abast en tot el que hi fa referència. La identificació dels aspectes
materials s’ha realitzat d’acord amb la naturalesa de l’activitat i els grups d’interès.
L’informe s’emmarca en els àmbits d’equitat, economia, medi ambient i societat,
complint amb els indicadors establerts en el model GRI.

COMPROMÍS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
Eurecat, conscient del seu paper com a motor de canvi social en l’entorn en el que opera,
ha volgut, dins de l’estratègia de l’entitat pel que fa al medi ambient i la sostenibilitat,
identificar projectes clau per alinear les seves actuacions amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). D’altra banda, la crisi de la COVID-19, ha suposat que
Eurecat participi activament en els nous reptes de la societat mitjançant la recerca i la
Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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innovació tecnològica per contribuir, no només a la preservació del medi ambient sinó
també al benestar de la societat, fomentant la conscienciació entre les seves persones
treballadores, directives i col·laboradores i els seus grups d’interès. D’entre els 17 ODS,
Eurecat ha enfocat la seva acció cap a actuacions específiques dirigides a mitigar
l’impacte mediambiental i la crisi de la COVID-19, realitzant una contribució especialment
significativa en els 13 objectius més directament afectats:

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia no contaminant

Ocupació decent i creixement
econòmic

Innovació i infraestructures

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Producció i consum responsables

Acció pel clima

Pau, justícia i Institucions sòlides

Aliances per assolir els objectius

Aquests objectius es reflecteixen tant en les accions que Eurecat ha realitzat a nivell
intern amb les seves persones treballadores i grups d’interès, com en els projectes i
activitats mitjançant les quals ha contribuït socialment en el seu entorn. Totes elles
s’exposen en aquest informe, encara que es troben més detallades a la memòria
d’activitats de l’entitat.
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COMPROMÍS AMB EL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES
Tot i que Eurecat, actualment, no està formalment adherida al Pacte Mundial de les
Nacions Unides, en aquest informe es pretén identificar els apartats que fan referència
als Principis del Pacte Mundial que Eurecat compliria i que s’enumeren a continuació:

•

Principi 1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels Drets
Humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit
d’influència.

•

Principi 2. Les empreses s’han d’assegurar de què no són còmplices en la
vulneració dels Drets Humans.

•

Principi 3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i el
reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

•

Principi 4. Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de
treball forçós o realitzat sota coacció.

•

Principi 5. Les empreses han de donar suport a l’erradicació del treball infantil.

•

Principi 6. Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de
discriminació en l’ocupació.

•

Principi 7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi
el medi ambient.

•

Principi 8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major
responsabilitat ambiental.

•

Principi 9. Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les
tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

•

Principi 10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves
formes, incloses extorsió i suborn.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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3.

ESTRUCTURA DE GOVERN I GESTIÓ

3.1 El patronat de la fundació

MEMBRES DEL PATRONAT

President
Simon Holding S.L. representada pel senyor Xavier Torra Balcells.

Vicepresidència primera
Sr. Ramon Tremosa i Balcells, designat pel Departament d’Empresa i Coneixement.

Vicepresidència segunda
Dicomol, S.L., representada pel senyor Daniel Altimiras Viladrich, designat per la Comissió
antiga de la Fundació Ascamm.

Vicepresidència tercera
Sr. Jaume Ferrús Estopà, designat per la Comissió antiga de la Fundació Barcelona Media.

Vocals
Sr. Francesc Santasusana Riera, designat per la Comissió antiga de la Fundació CTM Centre
Tecnològic.
Sr. Joan Romero Circuns, designat pel Departament d'Empresa i Coneixement.
Carinsa-Creaciones Aromáticas Industriales, S.A., representada per la senyora Vanesa
Martínez Chamorro.
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals representada pel senyor Amadeu Gassó
Gimeno.
ICL Iberia Limited, Sociedad Comanditaria Simple, representada pel senyor Carles Alemán
Gutiérrez.

Laboratorios Hipra, S.A. representada per la senyora Èlia Torroella Busquets.
Relats, S.A. representada pel senyor Oriol Relats Torante.
Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. representada pel senyor Gabriel Alarcón Rovira.
Laboratori Reig Jofre, S.A. representada pel senyor Ignasi Biosca Reig.

Digital Legends Entertainment, S.L. representada pel senyor Xavier Carrillo Costa.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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MEMBRES DEL PATRONAT
Cellnex Telecom, S.A., representada per Tradia Telecom, S.A.U., representada pel senyor José
Antonio Aranda Legazpe, designat per la Comissió antiga de la Fundació Barcelona Digital
Centre Tecnològic.
Laboratorios Hartmann, S.A., representada pel senyor Marc Pérez Pey, designat per la
Comissió antiga de la Fundació Cetemmsa.
Hallotex, S.L., representada pel senyor José Manuel Caballero Ballesteros.
Universitat Rovira i Virgili, representada per la senyora Maria José Figueras Salvat, designada
per la Comissió Territorial de Tarragona.

Associació Acondicionamiento Tarrasense, representada pel senyor Jordi William Carnes
Ayats.
Universitat Politècnica de Catalunya, representada pel senyor Jordi Berenguer Sau.
Metàlic, S.A. representada pel senyor Jordi Rull Perera.

Andrés Pintaluba, S.A. representada pel senyor Andreu Pintaluba Mitjà.
Repsol Petróleo, S.A. representada per la senyora Maria Mas Chacón.
HP Printing and computing solutions, S.L.U. representada pel senyor Ramon Bartolomé Pastor
Martínez.

Sra. Àurea Rodríguez López, designada pel Departament d'Empresa i Coneixement (fins a
31/12/2020)
Sra. Matilde Villarroya Martínez, designada pel Departament d'Empresa i Coneixement.

Sr. Joan Serra i Albesa (Secretari no patró)

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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3.2 Composició de la Comissió executiva
MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

President
Simon Holding S.L. representada pel senyor Xavier Torra Balcells.

Vicepresidència primera
Sr. Ramon Tremosa i Balcells, designat pel Departament d’Empresa i Coneixement.

Vicepresidència segona
Dicomol, S.L., representada pel senyor Daniel Altimiras Viladrich, designat per la Comissió
antiga de la Fundació Ascamm.

Vicepresidència tercera
Sr. Jaume Ferrús Estopà, designat per la Comissió antiga de la Fundació Barcelona Media.

Vocals
Laboratorios Hipra, S.A. representada per la Sra. Èlia Torroella Busquets.
Relats, S.A. representada pel Sr. Oriol Relats Torante.

Sr. Joan Romero Circuns, designat pel Departament d'Empresa i Coneixement.
Repsol Petróleo, S.A., representada per la Sra. Maria Mas Chacón.
Sr. Francesc Santasusana Riera, designat per la Comissió antiga de la Fundació CTM Centre
Tecnològic.

Assisteixen a les reunions amb veu i sense vot els senyors Xavier López Luján, director general
Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat i Miquel Rey Castilla, director general de Negoci d’Eurecat.
Sr. Joan Serra i Albesa (Secretari)

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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3.3 Organigrama

4.

RESPONSABILITAT SOCIAL

4.1 Introducció
La Fundació Eurecat rendeix comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela,
control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Per coherència amb la seva missió, visió i valors, Eurecat va decidir ja fa un temps fer una
aposta clara i decidida per la Responsabilitat Social Corporativa, esdevenint així una
entitat líder en el sector de la recerca i de la tecnologia.
De fet, la Política de Qualitat juntament amb el Codi Ètic són els documents que, en línia
amb els objectius fundacionals, expressen la voluntat, els objectius, les orientacions, les
estratègies i l’acció continuada del sistema de gestió d’Eurecat.
Per una altra banda, la Fundació Eurecat exerceix una política de transparència
informativa i a la seva pàgina web oficial disposa del Portal de Transparència, on publica
i actualitza la informació i documentació relativa a la seva gestió, les principals línies
d’acció, els resultats de les seves activitats, així com el resultat de les seves diferents
acreditacions nacionals i internacionals i el retiment de comptes.

4.2

Governança

PRINCIPIS RECTORS
Vivim en un món globalitzat i en una societat cada vegada més dinàmica, en la qual
l'evolució de l'estil de vida i, per tant, de les seves necessitats i les de l'entramat industrial,
són canviants i molt exigents, el que fa que es necessitin solucions innovadores que suposin
un valor afegit per als nostres grups d'interès, és a dir, empreses, administració i

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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fonamentalment la societat, atès que les persones són les que,de manera directa o
indirecta, es beneficien de la nostra activitat.
Eurecat, en aquest sentit, desenvolupa tecnologies i solucions per abordar aquestes
demandes, sempre des de la premissa d'uns valors i principis socialment responsables que
regeixen tota la seva activitat i l'actuació dels seus empleats, directius i col·laboradors, i
que es reflecteixen tant en el seu Codi ètic com en la seva Política de Qualitat.
MISSIÓ
Afavorir la competitivitat de les empreses i de la societat mitjançant la recerca aplicada,
la innovació i la transferència de coneixement.
VALORS
•

Vocació de servei cap a les empreses i la societat.

•

Eficiència. Aplicació de criteris de gestió empresarial.

•

Innovació i creativitat.

•

Orientació a les persones.

•

Orientació a resultats. Investigació rellevant.

•

Transparència i equitat en el tracte amb clients i amb companyes i companys.

•

Compliment de la legislació vigent en l’exercici de les seves activitats.

•

Respecte i compromís cap a l’entitat.

•

Treball en equip i tracte respectuós cap a la resta de companyes i companys.

5.

ACTIVTAT
5.1

Àmbits de coneixement

Un equip multidisciplinari i plurinacional format per científics, tecnòlegs i tècnics
especialistes treballa en més de 200 projectes d’R+D aplicada, orientats a l’adquisició de
nous coneixements per a la seva transferència a aplicacions i solucions específiques que
cobreixin les necessitats del teixit industrial i empresarial.
L’activitat d’Eurecat se centra en les àrees d’actuació següents:

ÀREA INDUSTRIAL
•

Composites: Treballa per millorar les tecnologies de formulació (compounding) i
les tècniques de reforç continuat.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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autorització per escrit del propietari.
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•

Impressió funcional i dispositius integrats: Especialitzada en formulació i
deposició de materials, electrònica impresa i electrònica convencional. L'àrea
aporta funcionalitat a superfícies rígides i flexibles.

•

Innovació i desenvolupament de producte: Ajuda les empreses a dissenyar i
desenvolupar tecnològicament nous productes, aportant propostes de valor
diferencials, amb una visió multidisciplinària, incorporant les diferents tecnologies
d’Eurecat.

•

Materials metàl·lics i ceràmics: Investiga la relació entre microestructura i
propietats metàl·liques dels materials i optimitza processos industrials.

•

Materials plàstics: Àrea experta en polímers termoplàstics i la seva transformació
per millorar i crear components de plàstic per a una àmplia varietat d'indústries.
Desenvolupa noves solucions en injecció, extrusió, bufat i termoconformat per
augmentar el valor de les peces de plàstic.

•

Nous processos de fabricació: Du a terme projectes d'innovació i
desenvolupament de noves tecnologies per a processos de manufactura avançada,
enfocats a superar els reptes de la indústria actual.

•

Robòtica i automatització: Investigació i desenvolupament tant en robòtica
industrial com de servei. Ajuda els seus clients i socis a innovar, buscant junts la
millor solució en robòtica i automatització, 100% adaptada a les seves necessitats,
eficient, ètica i llesta per a la seva posada en marxa.

•

Tecnologia química: Posa la tecnologia química al servei de la societat per satisfer
les necessitats de sectors tan diversos com el mèdic, el de la cosmètica o dels béns
de consum, així com per desenvolupar plantes pilot i dispositius en fase
precomercial.

•

Teixits Funcionals: Recerca i desenvolupament de noves estructures tèxtils i peces
de vestir funcionals que permetin donar solucions més eficients pel que fa als
costos i les propietats funcionals i estructurals, davant les limitacions inherents a
les tecnologies tradicionals, en general rígides i costoses.

ÀREA DIGITAL
•

Intel·ligència Artificial Aplicada: Desenvolupa solucions innovadores (algoritmes,
mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d'intel·ligència
artificial i gestió del coneixement, especialment orientades a el sector industrial,
energètic i de la sostenibilitat.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.

14

BALANÇ SOCIAL 2020

•

Big Data i Data Science: Dissenya, construeix i valida solucions innovadores
d'analítica de dades per optimitzar processos de negoci i millorar la presa de
decisions creant i adaptant noves tecnologies i algoritmes.

•

Digital Health: Especialista en recerca i innovació de les TIC per ajudar a pacients,
professionals de la salut i proveïdors sanitaris mitjançant l'atenció integrada,
l'anàlisi de dades i la biomecànica, per construir i desplegar productes i serveis
innovadors per a una atenció personalitzada, preventiva, predictiva i participativa.

•

IT-OT Security: Formada per un grup d'enginyers i matemàtics de perfil mixt
(investigadors i hackers ètics), que tenen una doble funció: d'una banda la recerca
i la innovació en assumptes de seguretat informàtica i, de l'altra, l'abordatge dels
temes més inquietants de la ciberseguretat.

•

Tecnologies audiovisuals: Proporciona àudio binaural, so 3D, així com producció i
postproducció de continguts audiovisuals.

ÀREA BIOTECNOLOGIA
•

Ciències Òmiques: És una unitat mixta formada per investigadors de la Universitat
Rovira i Virgili i Eurecat. Desenvolupa la seva activitat mitjançant les
infraestructures punteres del Centre de Ciències Òmiques (COS), un centre
singular amb la tecnologia més capdavantera en metabolòmica, proteòmica,
transcriptòmica i genòmica. Ofereix una gamma completa de serveis d’investigació
de biomarcadors en els diferents àmbits de la salut, l’alimentació i el medi
ambient, des del suport en el disseny de projectes fins a l’anàlisi i la integració de
les dades obtingudes en diferents tecnologies òmiques.

•

Nutrició i salut: Ofereix serveis científics i tecnològics a les empreses dels sectors
agroalimentari, biotecnològic i farmacèutic en aspectes relacionats amb la salut i
l’alimentació.

ÀREA DE LA SOSTENIBILITAT
•

Aigua, aire i sòl: R+D+I per potenciar la competitivitat de les empreses a partir
d’una millor gestió de l’aigua, l’aire i el sòl, i els recursos associats.

•

Residus, energia i impacte ambiental: R+D+I i de validació de tecnologia per
potenciar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.

ÀREA DE TRANSFERÈNCIA
•

Consultoria: Ofereix serveis especialitzats per impulsar l'avantatge competitiu de
les empreses, accelerant el seu cicle d'innovació mitjançant la incorporació de
tecnologia a la seva estratègia de negoci.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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•

Formació: Impulsa una formació tecnològica amb un alt component pràctic,
adaptada a les necessitats de l'empresa i amb un gran rigor acadèmic en les àrees
industrial, digital, sostenibilitat, biotecnologia i innovació i empresa.

•

Laboratoris: Eurecat disposa d'un complet conjunt de laboratoris, plantes pilot i
eines de simulació per realitzar els projectes i serveis amb total professionalitat i
seguretat.

•

Innovació turística: Té com a finalitat afavorir la innovació, la sostenibilitat i la
competitivitat de tota la cadena de valor del sector turístic, mitjançant activitats
de recerca aplicada, innovació, transferència de coneixement i serveis
d'intel·ligència competitiva.

5.2

Sectors

Eurecat dona una resposta eficaç a les necessitats i reptes tecnològics de sectors
empresarials diversos, gràcies a la integració de les seves capacitats
cientificotecnològiques i de la seva orientació de mercat.
Per a la seva especialització i per atendre adequadament als reptes de futur, les seves
capacitats s'orienten a àmbits líders pel seu pes i potencial en un nivell econòmic global.
En concret els sectors d’actuació són:

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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5.3

Serveis

Eurecat ofereix a les empreses productes i serveis innovadors mitjançant la recerca i el
desenvolupament aplicat i la transferència de tecnologia, com els que es descriuen a
continuació.

SERVEIS D’R+D APLICAT
Els serveis de recerca i desenvolupament aplicat són la base de l’activitat d’Eurecat, amb
aplicacions i necessitats específiques de mercat, adquisició de nous coneixements,
transferència del coneixement per a la creació de nous productes, processos o serveis i
millora dels productes, processos o serveis ja existents. En concret, són:
•

Projectes de recerca aplicada

•

Serveis sota comanda

•

Projectes en consorci

•

Innovació i desenvolupament de producte.

SERVIS TECNOLÒGICS
Serveis tecnològics en equipaments, infraestructures i laboratoris, en assajos i
certificacions, i producció en sèries curtes.

TRANSFÈRENCIA CONSULTORIA TECNOLÒGICA
Serveis per a què les empreses i els territoris siguin més competitius accelerant el seu
cicle d’innovació mitjançant tecnologia integrada en la seva estratègia de negoci.

FORMACIÓ D’ALTA ESPECIALITZACIÓ

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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Fomenta la transferència de coneixements a través de programes formatius
multidisciplinaris dirigits a professionals i empreses interessades en incrementar la seva
experiència en l’àmbit tecnològic i d’innovació. És possible accedir a las línies i cursos de
formació a través de la plataforma creada a l’efecte. L’oferta de formació és diversa:
•

Formació oberta

•

Formació de postgrau

•

Formació ¨in company¨

•

Formació ocupacional.

6.

GRUPS D’INTERÈS i COL·LABORACIONS

ODS

METES

CONTRIBUCIO EURECAT

17.7
17.17

A Eurecat la cooperació i les relacions de col·laboració amb els nostres grups
d’interès, empreses i administracions en referència a l’R+D+I són necessàries
per complir amb els nostres objectius. En són exemple les col·laboracions en
l’àmbit acadèmic i de formació, així com en l’organització de congressos i
esdeveniments per millorar el desenvolupament sostenible de la societat.

6.1 Principals aliances estratègiques i plataformes
Eurecat estableix aliances estables amb altres agents del Coneixement i l’R+D+I amb
objectius similars, per a la major consecució i desenvolupament dels seus objectius
fundacionals. Forma part d’associacions, xarxes tecnològiques i sectorials, de l’àmbit de
l’activitat d’Eurecat i dels seus clients:

37

22

12

Associacions
europees

Plataformes
Digital Innovation Hub
europees
(DIH) de caràcter
Aquest any 2020 una mostra de les aliances
establertes són les següents:
tecnològiques
europeu

UNIVERSITATS

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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CENTRES DE RECERCA

ALTRES

CLÚSTERS
•

Associació catalana d'innovació del sector carni porcí (INNOVACC)

•

Associació del Clúster Foodservice de Catalunya

•

Clúster vitivinícola català (INNOVI)

•

Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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•

Clúster Aragonés de Alimentación

•

Clúster Catalonia Gourmet

•

BIOVEGEN Plataforma tecnológica

•

Clúster Indústria Automoció Catalunya (CIAC)

•

Clúster Moto

•

Sociedad de Técnicos de Automoción (STA)

•

CARNET

•

Plataforma Tecnológica de la Construcción (PTEC)

•

SOLARTYS (integrat a Secartys)

•

Clúster català de l'aigua (CWP)

•

Clúster d'eficiència energètica de Catalunya (CEEC)

•

Clúster de la Bioenergia de Catalunya

•

Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española

•

RailWay Innovation Hub (Hub Ferroviario Español - Màlaga)

•

Clúster ferroviari (Railgrup)

•

Asociación de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS)

•

Asociación Española de Robótica (AER)

•

Clúster Print Navarra

•

Clúster materials avançats (ClústerMAV)

•

FEMAC (Clúster de la maquinària i els medis de producció agrícola de Catalunya)

•

Clúster Audiovisual de Catalunya

•

Clúster del packaging

•

22@

•

SECPhO (Clúster de fotònica i òptica)

•

Fòrum Carlemany

•

Smart Space - AEBALL

•

Competitiveness to Growth

•

Associació Clúster Hàbitat de Catalunya

•

AEM (Asociación Española de Mantenimiento)

•

Fundació BCD

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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•

CICAT (integrat a Secartys)

•

Suschem (Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible)

•

ChemMed Tarragona

•

Asociación Amigo

•

Beauty Clúster Barcelona (BCB)

•

Club de Màrqueting de Bcn (incl. Comitè de Retail)

•

Barcelona Clúster Nàutic2000

•

Catalonia Bio&Health Tech Cluster

•

Clúster de l'esport (INDESCAT)

•

Texfor (Confederación Industria Textil)

•

MODACC

•

AEPIBAL (integrat a Secartys)

•

AMETIC

•

Clúster Digital

•

Domotys / Smartech Cluster (integrat a Secartys)

•

Secartys

•

Barcelona 5G Alliance

•

Clúster TIC Turisme d'ACCIÓ

•

Organització Mundial del Turisme (OMT)

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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PLATAFORMES I ASSOCIACIONS
Participació i col·laboració activa en 49 plataformes i associacions amb la finalitat de
promocionar la tecnologia i activitats vinculades a la transformació social i a promoure la
sostenibilitat.
-

2ZERO- Nova associació europea amb l’objectiu d’un transport per carretera amb
zero emissions

-

Alliance for IoT Innovation

-

Association of Sustainable Process Industry Research in Europe

-

Big Data Value Association

-

Batteries European Partnership

-

Creative Innovation Council

-

Circular Plastics Aliance

-

Assocation of Automotive R&D organisations

-

EU Battery Alliance

-

European Cybersecurity Organization

-

European Food Forum

-

European Factories of the Future Research Association

-

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP on Active and Healthy Ageing

-

European Lightweight Cluster Alliance

-

European Materials and Modelling Council ASBL

-

European Pilot Production Network

-

European Raw Materials Alliance

-

European Association for Robotics Research

-

Hub Industrial de Mobilitat Sostenible

-

International Data Spaces Associatoin

-

Networked and Electronic Media Initiative

-

Network for Water in European Regions and Cities

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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-

Network for Industrially co-ordinated Sustainable Land in Europe

-

Mineral processing and extractive metallurgy for mining and recycling innovation
association

-

Efficient and Sustainable Manufacturing - Vanguard Initiative

-

World Tourism Organisation

-

Water Reuse Europe

-

Additive Manufacturing Platform

-

Plataforma Tecnológica Española de Almacenamiento de Energía

-

European Composites, Plastics and Polymer Processing Platform

-

European Construction, Building and Env. Energy Efficiency Tech. Platform

-

European Steel Technology Platform

-

European Technology Platform on Textiles and Clothing

-

European Technology
Technologies

-

Food4Life - Spain

-

Plataforma Tecnológica Española de Robótica

-

Engineering Biology Research Infrastructure

-

Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias

-

European Technology Platform on Advanced Manufacturing

-

Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada

-

Plataforma Tecnológica de Materiales Avanzados y Nanomateriales

-

European Technology Platform on Nanotechnologies

-

Plataforma Española de Seguridad Industrial

-

European Technology Platform on Photonics

-

Plataforma Tecnológica Española del Acero

-

Plataforma Tecnológica Española de la Construcción

-

Plataforma Tecnológica Española del Vino

-

Plataforma Tecnológica Española de la Química Sostenible

-

Water Supply & Sanitation Technology Platform

Platform

for

Advanced

Engineering

Materials

and

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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6.2 Relació amb proveïdors
Durant l’any 2020 s’ha dut a terme la redacció del Codi Ètic per a proveïdors i
col·laboradors amb la finalitat que compleixin o estiguin alineats amb els principis i valors
d’Eurecat. El proper any 2021 hi ha l’objectiu de convidar els proveïdors estratègics a
signar clàusules d’adhesió a l’esmentat Codi Ètic.
En la seva relació amb els proveïdors, Eurecat s’ha dotat d’un procediment intern de
compres a través del qual, quan l’import de despesa superi els 10.000 euros, es requereix
l’aportació de tres ofertes, amb l’objectiu d’aplicar criteris d’eficiència i economia.

6.3 Comunicació amb els grups d’interès
Com a millora contínua en l'acompliment del sistema de qualitat d’Eurecat, així com dels
principis i valors que regeixen l'entitat, s'han detectat i analitzat els grups d'interès amb
els quals es manté una relació fluïda i directa mitjançant els sistemes de comunicació
bidireccionals existents a l'entitat.
Els principis comuns sobre els quals s'assenta la relació amb tots els grups d'interès són la
transparència i el diàleg permanent, materialitzats en diferents estratègies, objectius i
canals de comunicació i debat, que estan en constant revisió i actualització.

CANALS INTERNS
Internament, els canals de comunicació existents proporcionen al personal d'Eurecat una
comunicació bidireccional, en què Eurecat comparteix els seus propòsits i objectius,
fomentant la seva implicació en l'entitat. En aquest sentit es compta amb diversos canals
com són:
•

INTRANET: accessible des de qualsevol navegador web o dispositiu mòbil, essent
més àgil, dinàmic i interactiu. S’hi'informa de qüestions relacionades amb els
Recursos Humans i formacions, i el personal hi pot sol·licitar permisos, vacances i
informar sobre necessitats de la conciliació de la vida laboral i familiar. D'altra
banda, l'entitat, a través d’aquest canal, posa a disposició del personal el Codi
Ètic, les polítiques, protocols i normes corporatives perquè puguin ser consultades
en qualsevol moment.

•

COVID-19: amb motiu de l'emergència sanitària relacionada amb la COVID-19,
Eurecat ha utilitzat tots els canals de què disposa i n’ha posat en marxa de nous
per transmetre missatges corporatius, fomentar el diàleg amb l'alta direcció i
anunciar les mesures sanitàries que s'han anat adoptant, entre d’altres.
Concretament, a la Intranet s'ha creat un espai propi sobre la COVID-19, a través
del qual el personal d’Eurecat pot seguir l'actualitat i recomanacions del Servei

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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Propi de Prevenció de Riscos Laborals. Durant el 2020 també s'ha implementat un
butlletí intern mensual #EurecatConnected per a un seguiment puntual de
l'evolució de la pandèmia i de les activitats de l’entitat, a més de ser útil per
fomentar el vincle amb els col·laboradors de l'organització.

•

NEWSLETTER: té com a finalitat millorar el flux d'informació i comunicació interna
i un major coneixement del personal de l'entitat respecte de tot el que esdevé en
relació amb aquesta. El contingut de la newsletter es focalitza en les següents
àrees:
o

Sostenibilitat

o

Biotecnologia

o

Digital

•

CANAL DE DENÚNCIES:està integrat en el model de prevenció de delictes
(Compliment Penal) i s’hi fa referència en el Codi Ètic d’Eurecat, obligant a què
qualsevol membre del personal que tingui coneixement d'un incompliment del Codi
Ètic, de les polítiques associades al mateix o de la normativa, pugui comunicar-ho
a través d'aquest canal.

•

Canal de comunicació: integrat en el Pla d'Igualtat per tal que el personal de
l'entitat pugui expressar els seus dubtes, problemes o suggeriments en la matèria.

•

Canal de comunicació: integrat en el Protocol d'actuació per a la prevenció i
intervenció en cas d'assetjament sexual dins de l'àmbit laboral.

CANALS EXTERNS

Entre els canals de comunicació externs, Eurecat compta amb:
•

WEB OFICIAL: La web oficial d’Eurecat és www.eurecat.org. Va ser creada el juliol
de 2015 i està disponible en català, castellà i anglès. L’any 2020 va rebre unes
400.000 visites i compta amb 3.700 pàgines indexades a Google. Apareix en les 5
primeres pàgines de les SERP (Search engine results page) del principal buscador.
La pàgina web ofereix tota la informació relativa a Eurecat.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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•

XARXES SOCIALS: Eurecat disposa de perfils corporatius a LinkedIn, Twitter,
Facebook i YouTube, mitjançant els quals arriba a una comunitat de més de 30.000
membres/seguidors.

•

BUTLLETINS D’”ACTUALITAT EURECAT”: És una publicació setmanal, que s’envia
a tots els col·laboradors. Es publiquen cada any entre 43 i 48 números i conté
informació de jornades internes, evolució i resultats de projectes, patents, tesis
doctorals, impacte en els mitjans de comunicació, participació d’Eurecat a fires i
congressos, etc.

•

EURECAT INFORMA: És la newsletter externa de publicació mensual que s’envia a
més de 20.000 subscriptors. EURECAT INFORMA, conté una editorial, així com
informació vinculada a avançaments de projectes, patents, tesis doctorals,
esdeveniments propis, casos d’èxit, entrevistes i oferta formativa, entre d’altres.

•

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ: Atenent a la Política de Qualitat i al compromís de
vetllar per la millora continua dels processos, projectes i serveis, és pertinent
realitzar enquestes de satisfacció als clients, així com de les formacions,
esdeveniments i congressos que organitza, d’aquesta manera es du a terme un
seguiment i s’obté la informació necessària per realitzar les millores.

•

RECLAMACIONS, SUGGERIMENTS I INCIDÈNCIES (RSI): Des de la Unitat
d’Organització es duen a terme accions dirigides a fomentar-les i fer-ne seguiment,
analitzant-les per transformar-les en Oportunitats de millora i implementar-les de
forma transversal per tal que suposin un canvi en els processos i metodologies.
També es disposa, com ja s’ha dit, d’un canal de denúncies i, es troba en procés,
el Codi ètic de proveïdors.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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GRUPS D’INTERÈS
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CORPORATIV
A
Administració
Clients
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formacions
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Professionals
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Persones
treballadores

Professionals
externs
Investigadors i
professionals
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Empreses de
serveis
Empreses
subcontractades
(seguretat,
neteja, ….
Empreses
proveïdores de
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ESPECÍFIQUES
Actes
reunions
Memòria
Extranet amb
Documentaci
ó
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FREQÜÈNCIA

Actes
reunions
Memòria
Extranet amb
Documentaci
ó
Actes
reunions

COMPROMISOS
COMUNSS

Trimestral
Model de prevenció de Delictes
(Compliment Penal)
Codi ètic
Política de qualitat
Mensual

Igualtat i no discriminació (Pla
d’Igualtat)

Quinzenal
Codi Ètic

Pàgina web
Correu
electrònic
Enquestes

Anual/Periòdic

Confidencialitat i seguretat de la
informació
Transparència i legalitat

Actes
reunions
Pàgina web
Correu
electrònic

MEMÒRIA
ANUAL

Pàgina web
Correu
electrònic
Enquestes
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INTERNES

Actes
reunions
Pàgina webIntranet;
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Correu
electrònic

Respecte a la propietat intel·lectual
i industrial
Anual/Periòdic

Política de qualitat

Anual/Periòdic
Model de prevenció de Delictes
(Compliment Penal)
Codi ètic
Anual / Periòdic

Política de qualitat
Política de protecció de dades
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Correu
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Consultores i
gabinets
professionals
Correu
electrònic

Assesors científics

Respecte al medi ambient
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Societat civil
Pàgina web
Correu
electrònic
Enquestes

Universitat

Administracions
públiques
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Correu
electrònic

Administració
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7.
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Anual/Periòdic

Sostenibilitat dels recursos
Contribució al desenvolupament
social i econòmic mitjançant la
transferència del coneixement
Compromís amb el benestar social

Anual/Periòdic

MEDI AMBIENT
METES
6.4

9.4
9,5

11.2

12.2
12.4

CONTRIBUCIÓ EURECAT
A Eurecat som conscients de l'impacte que té l'ús adequat de l'aigua i per
aquesta raó es dediquen recursos a la investigació per garantir el compliment,
la millora i l’enfortiment dels compromisos mediambientals en les empreses i
la societat. Exemples de la contribució d’Eurecat són el seu lideratge de les
Comunitats RIS3CAT de les indústries de l'Aigua o el projecte LIFE REWATCH de
regeneració de l'aigua residual a la indústria petroquímica.
Part dels programes realitzats l'any 2020, asseguren el compliment d'estàndards
mediambientals dels sectors de producció per realitzar un ús més eficient dels
recursos d'energia i aigua i reciclatge, que es detallen a continuació. En aquest
sentit els projectes d’Eurecat contribueixen a emprendre la transformació
digital cap a una indústria 4.0 convertint Eurecat en un centre tecnològic de
referència en aquesta matèria. Entre altres projectes es poden identificar,
Disruptive Innovation Deep Dive i el Pla de Transformació circular.
En la conscienciació d’Eurecat amb la vulnerabilitat provocada pel canvi
climàtic i la necessitat de treballar en la mitigació d'emissions de CO 2 i
contribuir a una millor qualitat de l'aire, s'han desenvolupat projectes destinats
tant a la millora en el transport públic, dins el pla estratègic de generació de
projectes per reactivar la demanda del transport públic post COVID-19, com
del sector de l'automoció a través del vehicle elèctric, desenvolupant el
projecte Marbel, l'objectiu del qual és accelerar l'adopció per part del mercat
de vehicles elèctrics i la creació del Laboratori de bateries.
Impulsar i impactar amb els projectes d’Eurecat en contribuir socialment i en
les empreses a adoptar una gestió sostenible i més eficient de l’ús dels recursos
naturals i dels residus.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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13.1

Eurecat està compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de
l'impacte en els recursos naturals i, per aquest motiu, a part de les accions i
projectes concrets, com és el cas del projecte CAPTAC02 que desenvolupa un
dispositiu per capturar el diòxid de carboni atmosfèric en les instal·lacions de
Tarragona, la Planta pilot de Plastrònica i el Centre d'Excel·lència en
Resiliència al canvi climàtic, ha ampliat la Política de Qualitat en defensa del
medi ambient.

Eurecat vol contribuir al desenvolupament d'una societat sostenible i mantenir una actitud
proactiva en la protecció del Medi Ambient. Amb aquest objectiu s'ha procedit l'any 2020
a ampliar la Política de Qualitat existent, integrant la protecció del Medi Ambient en el
sistema de gestió d’Eurecat.
D'altra banda, com a expressió del màxim respecte i conscienciació per a la preservació
del Medi Ambient, el Codi Ètic d’Eurecat incorpora com a principi general de conducta
corporativa, el compromís ètic per a la seva preservació, i ha de dur a terme la seva
activitat de la forma menys perjudicial per aquest, reduint l'impacte negatiu que pugui
tenir sobre l'entorn o sobre la salut de les persones i complint el principi de legalitat amb
la normativa de medi ambient.
L'any 2020, Eurecat no ha patit incidents relacionats amb el medi ambient o incompliments
de lleis i normativa al respecte. Internament, ni el Comitè de Compliment, ni l'àrea de
qualitat han detectat irregularitats o incompliments en aquest àmbit.
Els compromisos indicats es tradueixen en donar suport a mesures ambientals preventives,
promovent una major responsabilitat ambiental i facilitant el desenvolupament i la difusió
de tecnologies per a la protecció del medi ambient, havent de limitar l'entitat el seu
impacte ambiental i el consum d'energia i recursos i incorporant consideracions ambientals
en els seus processos de negoci. En aquest sentit, Eurecat aplica la metodologia d'anàlisi
del cicle de vida (ACV), que permet quantificar les emissions de diòxid de carboni emeses
en cada projecte, amb el propòsit d'obtenir noves dades que ajudin a mitigar el canvi
climàtic.
Per a això, desenvolupa actuacions, no només a nivell intern, sinó també extern en termes
de suport a la recerca i al desenvolupament sostenibles en la societat i les empreses.

7.1

Activitats internes

Com activitat interna per a la consecució dels objectius envers al Medi Ambient, Eurecat
monitora i busca minimitzar l'impacte ambiental de les seves activitats. Amb aquest
objectiu, s'ha procedit a dur a terme les següents accions durant l'any 2020:

EURECAT SOSTENIBLE
S'ha creat la comissió Interna EURECAT SOSTENIBLE, integrada per un membre de cada
direcció corporativa, que es reuneix de forma periòdica per promoure les accions de
sostenibilitat a nivell corporatiu i portar un control de les diferents unitats, que ja existien
a Eurecat, especialitzades en els següents àmbits:
Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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- Unitat de Residus, energia i Impacte Ambiental: amb una línia d'especialització
en gestió energètica i sistemes d'emmagatzematge d'energia.
- Línia d'investigació i desenvolupament de tecnologies per lluitar pel canvi
climàtic i definir polítiques internes per a la seva mitigació.
- Línia d'investigació i desenvolupament de tecnologies per millorar l'eficiència
energètica de renovables i processos industrials.

PLA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
S’ha elaborat un Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica amb una planificació a 3 anys vista.
D'acord amb la programació establerta, durant l’any 2020 s'ha procedit a complir amb els
següents objectius:
• A nivell corporatiu:
- Substitució de làmpades per il·luminació LED. Seus Eurecat: Cerdanyola,
Amposta, Manresa, Mataró i Lleida.
- Control de la climatització mitjançant la formació i la conscienciació a
través de missatges.
- Formació general sobre el medi ambient.
- Formació a les seus d’Eurecat sobre gestió de residus.
- A curt termini s’ha previst la instal·lació de sensors de llum per contribuir
a l'estalvi energètic i dur a terme formació relacionada amb el baix consum
energètic.
- Compra de paper amb segell Ecolabel PT / 011/002 i Certificació FSC
C006024.

• En la gestió i organització d'esdeveniments, s'ha procedit:
- Eliminació en un 100% dels programes o informacions en paper dels
esdeveniments.
- Eliminació en un 100% d'acreditacions individuals en paper per a l'assistència
a congressos, mitjançant la lectura amb QR a través de mòbil.
- Reciclatge de les identificacions de ponents i personal de staff.
- Urnes de recollida de fundes plàstiques i lanyards.
- Utilització de materials compostables o reutilitzables en els càterings.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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- Lliurament d'ampolles individuals reutilitzables i dosificadors d'aigua.
- Ubicació d'esdeveniments d'accés directe amb transport públic.
- Instal·lació de papereres per a la selecció de residus.
- Eliminació d'elements de senyalització per audiovisuals i reciclatge de rollups i similars.

AUDITORIA
L'any 2020 s'ha realitzat amb TÜV Rheinland una auditoria energètica que encara no s'ha
finalitzat, d'acord amb el RD 56/2016 de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva
2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a
l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de
serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia, amb
l'objectiu de complir amb el compromís d’Eurecat per al medi Ambient i seguir millorant
de forma activa.

ADHESIÓ – ACCIÓ CLIMÀTICA GENERALITAT DE CATALUNYA
Eurecat va aprovar, com a objectiu per a l'any 2021, adherir-se als compromisos d'acció
climàtica de la Generalitat de Catalunya, comprometent-se a les següents accions:
• Calcular anualment les emissions de l'organització, segregant el càlcul per gasos
amb efecte hivernacle i per segments d'activitat.
• Aplicar un pla per augmentar l'eficiència energètica amb objectius quantitatius
en la il·luminació, climatització i activitat productiva.
• Aconseguir un autoconsum de fonts renovables d’un mínim del 35% en 10 anys
com a molt tard.
• Contractar el subministrament elèctric amb certificació d'origen renovable en un
termini de 5 anys.
• Explorar les oportunitats de recuperar, emmagatzemar i aprofitar l'energia
residual en la seva activitat.
• Elaborar un pla de teletreball per al seu personal.
• Establir els
desplaçaments.

mitjans

per

realitzar

reunions

telemàtiques

que

evitin

• Implantar i facilitar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
• Aportar el coneixement de la seva comunitat científica per desenvolupar les
millors solucions davant l'emergència climàtica.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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7.2

Activitats externes

Respecte la seva activitat, Eurecat s’esforça contínuament en desenvolupar i donar suport
a la recerca i al desenvolupament sostenibles en la societat i en les empreses.
Mostra d’aquest compromís són les següents accions dutes a terme:

ÀREA DE LA SOSTENIBILITAT
S’ha creat una ÀREA DE LA SOSTENIBILITAT composada per les Unitats següents:
Aigua, aire i sòls
•

R+D+I per potenciar la competitivitat de les empreses a partir d’una millor gestió
de l’aigua, l’aire i el sòl i els recursos associats.

•

Eurecat desenvolupa i optimitza tecnologies i processos per millorar la gestió de
l’aigua, el sòl i l’aire, així com els recursos associats. Realitza projectes de
recerca, desenvolupament i innovació amb empreses de tots els sectors per
millorar-ne la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

•

Utilització d’eines avançades de modelització i experimentació a diferents escales
(laboratori, planta pilot i escala real) per desenvolupar i validar noves tecnologies
i les seves aplicacions. Treballa amb un ampli ventall de tecnologies de tractament
de contaminants per limitar-ne el seu alliberament al medi natural, així com per
a la recuperació de recursos i donar suport a la transició cap a una economia
circular.

•

Eurecat dissenya projectes i procediments experimentals a mida de les empreses,
limitant-ne el risc intrínsec d’R+D+I mitjançant la implementació progressiva des
de la conceptualització fins a la implementació, passant per totes les etapes del
desenvolupament.

•

L’experiència de la unitat d’Aigua, Aire i Sòls, combinada amb les capacitats de
les diferents unitats tecnològiques d’Eurecat, permet aportar solucions per
problemàtiques complexes i específiques en un ampli ventall de sectors: el
tractament d’aigua, químic, agroalimentari, farmacèutic o indústries de base i
bens d’equip, entre d’altres.

Residus, energia i impacte ambiental
•

Activitats d’R+D+I i de validació de tecnologia per potenciar la competitivitat i la
sostenibilitat de les empreses.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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•

Eurecat aporta coneixement i experiència al desenvolupament i millora de
processos per a la gestió, reutilització i minimització de residus, l’avaluació i
selecció de sistemes elèctrics i tèrmics més eficients i el disseny i validació de
cel·les i bateries per a vehicles elèctrics.

•

Ofereix serveis de caracterització, simulació i modelització en els àmbits de
residus, energia i bateries per fer-ne l’avaluació i l’optimització.

•

Dirigeix estudis per a la validació i escalat experimental de processos químics, físics
i biològics, el test d’equips i tecnologies i l’avaluació de l’impacte ambiental i
socioeconòmic de processos o productes.

•

Implementa models d’economia circular al centre de tots els serveis. Aquestes
capacitats li permeten oferir solucions a empreses del sector del disseny de
productes, construcció i automoció, entre d’altres, que vulguin avançar cap a una
millora energètica dels seus productes o processos i reduir-ne l’impacte ambiental.

En aquesta línia s’estan desenvolupant amb finançament del programa de recerca i
innovació HORIZON 2020 de la UE, els projectes següents:

PROJECTE

DESCRIPCIÓ

Avaluació i promoció de solucions i sistemes d'economia circular per transformar
el sector de l'aigua europeu.

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l'aigua per fomentar la gestió
eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d'economia
circular.

Desenvolupament d'una nova tecnologia de descontaminació de sòls altament
contaminats per hidrocarburs i metalls pesats.

Solucions tecnològiques per reduir el CO 2 a l'atmosfera, el consum d'energia
primària i la dependència europea a importar energia de l'estranger

Nou procés de mineria de salmorres modular i multimineral (MMBMP) per a la
recuperació de metalls i minerals d'alt valor.

PROJECTES DESTACATS

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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A continuació, es descriuen a mode de resum una part dels projectes i recerques que s’han
dut a terme a Eurecat l’any 2020 en relació amb el Medi Ambient.

PROJECTE

GESTIÓ DE L’AIGUA – Avaluació i
caracterització de microplàstics en
aigües potables

DESCRIPCIÓ
La contaminació per microplàstics s'ha convertit en una problemàtica global des
que s'ha determinat la seva presència global a l'entorn, el que els cataloga com a
nous contaminants emergents. El seu impacte en el medi i la salut humana és
encara poc conegut. L'estudi permet avaluar i quantificar la presència de
microplàstics en el riu Ebre i determinar el rendiment d'eliminació a la planta
potabilitzadora de l'Ampolla així com a la xarxa de distribució d'aigua. S'ha
validat la metodologia per al mostreig, quantificació i classificació de
microplàstics, així com el seu impacte ambiental.
És la primera d'aquestes característiques a nivell d'un centre tecnològic a Europa.

PLANTA PILOT DE PLASTRÒNICA

Amb aquesta nova plataforma, Eurecat facilita a les empreses el cicle complet de
producció, des de la conceptualització fins a la industrialització, d'acord amb la
vocació de centre tecnològic d'atendre els nous reptes empresarials i necessitats
socials vinculats a la digitalització i a la indústria 4.0.
Des de la perspectiva de la sostenibilitat, els processos de fabricació dels
components electrònics convencionals generen uns residus que en la impressió
electrònica no es produeixen, de manera que la petjada de carboni dels processos
comparativament en pes específic és inferior. Addicionalment, la Plastrònica, en
estar basada en la integració de diferents processos productius, aporta una
considerable reducció dels consums energètics, i d'aquesta manera un altre
argument de pes per a la competitivitat i sostenibilitat de la indústria.

PROCEED
Predicció epidemiològica
augmentada per a la gestió de
l’evolució i ús de recursos en
pandèmies.
LABORATORI DE BATERIES I VEHICLE
ELÈCTRIC

Creació d'un model epidemiològic augmentat per donar suport a la presa de
decisions mitjançant la recol·lecció, integració i anàlisi de fonts de dades
heterogènies (salut, mobilitat, medi ambient, aigües residuals i socials). El nou
sistema desenvolupat per PROCEED permetrà anticipar la detecció de la pandèmia
i optimitzar la resposta mitjançant una gestió predictiva, reduint els riscos sobre
els col·lectius més vulnerables i optimitzant l'ús de recursos, destinant-los a
aquells serveis, sectors i població que precisin una major atenció.

Centre de referència del sud d’Europa per a la recerca aplicada, l’assaig i el
desenvolupament de battery packs.

HACKATHON COVID-19

Cerca d’eines per a un desconfinament respectuós amb el medi ambient.

LIFE BIOGASNET

Desenvoluparà un sistema de purificació que impulsa el biogàs com a energia
alternativa.

SEA4VALUE

Eurecat recuperarà metalls i minerals de les plantes de desalinització d’aigua de
mar per a transformar-los en matèries primeres en aquest projecte coordinat.

LowUP

Projecte que aprofita al calor residual per reduir les emissions de CO2 dels sistemes
de calefacció i refrigeració.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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SUNCOCHEM

Eurecat coordina el projecte europeu SUNCOCHEM, emmarcat dins el concepte de
química sostenible, per a la recuperació del CO2 de la indústria química per a la
generació de nous productes.

TAPEMELT
Desenvolupament d’un equip per a
la fabricació de cinta adhesiva sota
criteris d’ecodisseny i ACV.

Caracterització del paper tape-melt fent assajos d’ecodisseny, ACV (petjada de
carboni), reciclabilitat i computabilitat i assajos fisicomecànics.

Permet a les organitzacions desenvolupar un pla de transformació circular per
millorar la seva competitivitat i alhora ajudar-les a ser ambientalment més
responsables. En concret:

PLA DE TRANSFORMACIÓ CIRCULAR

•

Estableix les estructures necessàries per liderar i gestionar el procés de
canvi circular.

•

Alinea l’estratègia circular amb l’estratègia empresarial a curt, mitjà i
llarg termini.
Identifica, prioritza i impulsa els principals projectes de transformació
circular més convenients per a l’empresa i d’acord amb les seves
necessitats.

•

DISRUPTIVE INNOVATION DEEP DIVE

REWATCH

VEHICLE INTEL·LIGENT I COTXE
ELÈCTRIC

CENTRE D'EXCEL·LÈNCIA EN
RESILIÈNCIA AL CANVI CLIMÀTIC

Programa creat per ESADE i Eurecat per a la reflexió i detecció d'oportunitats per
impulsar la innovació disruptiva a l'empresa. Ofereix als membres de les direccions
empresarials un marc de reflexió que permet a l'empresa actuar a curt termini per
guiar-la adequadament cap a un model continuat d'innovació disruptiva que la
prepari, així, per seguir sent rellevant en el mercat.
Sistema innovador de reciclatge d’aigua basat en una combinació de processos
biològics i de separació existents per disminuir l’impacte ambiental de la indústria
petroquímica.
Eurecat té projectes dirigits al desenvolupament del vehicle intel·ligent i la
mobilitat col·laborativa, així com vinculats a facilitar la implantació del cotxe
elèctric. En aquest sentit, Eurecat disposa d'un laboratori de bateries, que aplica
les últimes tecnologies de producció i d'emmagatzematge per millorar l'autonomia
i fiabilitat del vehicle elèctric.
Desenvolupament de tecnologies transversals des d’Eurecat Amposta en adaptació
i mitigació del canvi climàtic. Enfocament multitecnològic amb promotors de
l'ecosistema territorial. Living Lab al Delta de l'Ebre.

CAPTAC02

Les instal·lacions d’Eurecat a Tarragona acullen aquest projecte per desenvolupar
un dispositiu per capturar diòxid de carboni atmosfèric.

ADVANCED MANUFACTURING
CENTRE

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 millorar la seva productivitat (velocitat de producció, precisió
d'operar i consum de materials i recursos energètics) la gestió dels residus i la
pol·lució, sota una perspectiva de cicle de vida. Fruit de la seva especialització i
experiència, Eurecat va rebre el suport de l'agència ACCIÓ (Generalitat de
Catalunya) com a entitat coordinadora de la Comunitat RIS3CAT de Fabricació
Avançada en l'àmbit dels sistemes industrials.

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA POST COVID

Servei de consultoria per a la definició d’un pla d’acció per a la recuperació de la
demanda de transport públic a curt termini.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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D’especial importància estratègica és el lideratge d’Eurecat de les Comunitats RIS3CAT
d’Indústries del Futur, Media i Aigua.
PROJECTE

DESCRIPCIÓ
La Comunitat Indústries del Futur du a terme 5 projectes estratègics de recerca
aplicada i desenvolupament industrial durant el període 2018 a 2021. Tots ells
estan enfocats als àmbits de la digitalització industrial, la robòtica col·laborativa,
els processos avançats i els productes funcionals.
La Comunitat RIS3CAT Aigua és una comunitat de 56 entitats, entre empreses,
centres tecnològics i de recerca, universitats i associacions, amb l’objectiu
d’impulsar la transformació econòmica de las empreses vinculades en la gestió i
el consum de l’aigua a través de 6 projectes estratègics.
Comunitat integrada per 34 empreses, entitats i institucions de les indústries
culturals i creatives (ICC) i del sistema d’R+D+I de Catalunya per col·laborar en 8
projectes diferencials amb el repte de transformar el coneixement i la tecnologia
en valor econòmic, social i cultural i desenvolupar noves oportunitats de
producció, difusió i consum culturals.

7.3

Generació d’energia elèctrica

A Eurecat Manresa, les plaques fotovoltaiques instal·lades l’agost del 2018 han generat
energia elèctrica que ha suposat un estalvi considerable en el consum d’energia
convencional, contribuint així amb l’entorn i respectant el medi ambient. Existeix una
tendència en ascens quant a l’energia generada, que impacta directament en la reducció
del consum elèctric en el centre.
GENERACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA
(KWH)

7.4

ANY

XIFRA

2018

1.916

2019

6.854

2020

6.881

Consum anual d’electricitat i combustibles fòssils

Seguint el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètics, juntament amb l'auditoria, s'ha procedit a
avaluar el consum anual d'electricitat i combustibles en els centres d’Eurecat, i s'evidencia
la tendència a minorar el consum en l'entitat en fer-se un ús dels recursos més eficient
per al medi ambient, i contribuint així a la sostenibilitat de l'entorn en què s'ubiquen els
diferents centres de l'entitat.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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CONSUM ELÈCTRIC (KWH)

2018

2019

2020

AMPOSTA

63.297

15.084

16.176

BARCELONA

156.807

159.758

94.619

1.290.544

1.229.908

1.065.191

26.855

37.904

1.037.161

920.975

MATARÓ CENTRE

15.757

15.927

8.966

MATARÓ

292.245

276.149

233.708

CENTRO

CERDANYOLA
LLEIDA
MANRESA

34.380
864.816

CONSUM GASOLINA –
CERDANYOLA (LITRES)
ANY

LITRES

2018

300

2019

300

2020

300

CONSUM DIESEL – (LITRES)
CENTRES

2018

2019

2020

MANRESA

24

25

25

MATARÓ CENTRE

24

25

25

MATARÓ

24

25

25

CONSUM GAS NATURAL – MANRESA (kWh)
ANY

XIFRA

2018

45.679

2019

54.327

2020

47.647

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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7.5

Consum anual d’aigua

En la taula adjunta s’observa una tendència positiva en la nostra voluntat mediambiental
respecte la disminució continuada en el consum d’aigua.
2018
Total

2019

2020

2021

Promig 2 anys [19-20]

8.016

12.741

10.535

2.479

11.638

Mitjana

668

1.062

878

207

970

Màxima

1.535

1.814

1.718

986

1.766

Mínima

384

424

310

0

367

[m3]

8.

TRANSPARÈNCIA

ODS

METES
5.1
5.5

8.5

16.5
16.7

17.7

8.1

CONTRIBUCIÓ EURECAT
El Codi Ètic i el de proveïdors i col·laboradors posen de manifest el
compromís d’Eurecat per la igualtat i la no discriminació, així com el
d'oportunitats i de formació que, per la seva banda, es reforcen amb el Pla
d'Igualtat.
El Codi Ètic i el de proveïdors i col·laboradors posen de manifest el
compromís d’Eurecat amb una ocupació decent que es reforça amb el Pla
d'Igualtat. Tots dos inclouen una sèrie de compromisos de conducta i de
pràctiques responsables, com és el compliment de la legislació aplicable i
la normativa interna.
El Codi Ètic posa de manifest el compromís d’Eurecat per conductes i
pràctiques responsables que inclouen l'establiment de relacions lícites,
ètiques i respectuoses amb clients, proveïdors i autoritats públiques, que
estiguin alineades amb les disposicions internacionals per a la prevenció de
la corrupció i el suborn . A més, s'ha implantat un Model de Compliment
Penal (Model de prevenció de delictes), que transmet una veritable cultura
ètica empresarial a tots els grups d'interès de l'entitat juntament amb les
polítiques i normes internes que el desenvolupen.
Eurecat estableix aliances estables amb altres agents del coneixement i
l’R+D+I, amb objectius similars per a la major consecució i
desenvolupament dels seus objectius fundacionals.

Socialment responsable

Eurecat, com a fundació privada, ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de
tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Eurecat manté en totes les seves activitats, i promou entre les relacions que estableix,
uns principis de conducta professional basats en la legalitat, el compromís ètic, respectuós
Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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i honest cap a les persones i el medi ambient i una actuació regida per la integritat,
transparència, honestedat i confiança, tal com es recullen com a principis generals en el
Codi Ètic que, juntament amb els Estatuts Socials de la Fundació, fixen les normes de bon
govern que han de complir tots els membres del Patronat, la Comissió Executiva i el
Comitè de Direcció, així com les direccions corporatives.
Anualment l'entitat se sotmet a una auditoria de comptes per garantir la seva correcta
gestió patrimonial, així com a la supervisió d'organismes d'acreditació nacionals i
internacionals que certifiquen la qualitat de la seva gestió. Totes les seves actuacions
garanteixen la confidencialitat i seguretat de la informació regint-se pel que estableix el
Reglament EU 679/2016 de Protecció de Dades i la LO 3/2018.
Mitjançant l'edició anual de l'Informe de Balanç Social, de l'Auditoria de Comptes i de la
Memòria d'Activitats i una secció a la seva pàgina web oficial dedicada a la transparència
i el bon govern, Eurecat exerceix una política de total transparència informativa.

8.2

Compte de Resultats

El Patronat de la Fundació és el màxim responsable de formular els comptes anuals de
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
econòmics de l'exercici, d'acord amb el marc normatiu aplicable a Espanya.
Els èxits més destacables, a part de la creació d'una Comissió d'Auditoria Interna, són els
vinculats a l'impacte de la COVID-19. Durant el segon trimestre es va redactar i aprovar
un Pla de Contingència davant de possibles afectacions sobre el seu balanç d'explotació.
A la fi de l'any 2020 s'ha produït una lleugera disminució d'ingressos, compensada amb un
ajust en les despeses operatives, el que ha permès complir amb el resultat final previst
en el Pla de Contingència.

49,2 M €
Ingressos

+ 79 %
Ingressos totals
respecte el 2015

+ 1.700
Clients als que se’ls ha
donat servei

+ 80 %
Ingressos públics
competitius respecte el
2015

85
Projectes del programa
HORIZON 2020

+ 53 %
Increment de facturació
privada respecte el 2015

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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8.3

Compliment Penal

El Patronat d’Eurecat, després de la reforma del Codi Penal del 2015, va adoptar i executa
amb eficàcia un Model de Prevenció de Delictes, que compleix amb els deures de
supervisió, vigilància i control, promovent una veritable cultura ètica en l'entitat i de
respecte al dret, la qual queda reflectida, en la presa de decisions dels seus directius i
personal i inspira tota l'estructura organitzativa de l'entitat, establint formes concretes
de vigilància i control tendents a evitar i prevenir la comissió de delictes.
L'estructura del Model de Prevenció de Delictes és la següent:
•

Codi Ètic: recull els principis i valors ètics que han de guiar el comportament dels
directius i del personal d’Eurecat, així com dels seus proveïdors, clients,
distribuïdors, col·laboradors externs i representants i, al seu torn, crea una cultura
ètica de responsabilitat social corporativa que és necessària per al creixement i
sosteniment d'un projecte institucional, generant la confiança necessària tant per
a la societat en general com per a totes aquelles persones i institucions amb les
quals treballa Eurecat.

•

Codi Ètic per a proveïdors i col·laboradors: que ha estat redactat el 2020 i la
implementació del qual es preveu pel 2021.

•

Comitè de Compliment: és un òrgan col·legiat de caràcter intern dependent del
Patronat d’Eurecat que reporta i es comunica directament amb la Comissió de
Compliment del mateix Patronat, la missió del qual és promoure la instauració
d'una cultura ètica en l'organització, de respecte al Dret, i vetllar pel compliment
del Codi Ètic de l'entitat així com d’impulsar, coordinar i supervisar el compliment
del Model de Prevenció de Delictes. A més de les funcions anteriors, té associada
la missió d'informar i reportar periòdicament al Patronat com a òrgan de Govern,
sobre l’activitat de compliment de l’entitat mitjançant l’Informe Anual. La seva
activitat està regulada en el seu reglament de funcionament.

•

Canal de denúncies i sistema disciplinari

•

Manual de compliment: El propòsit general del Manual consisteix en identificar un
sistema de polítiques i procediments amb l'objectiu de prevenir en la mesura del
possible la comissió dels Delictes i definir les conseqüències que es poden derivar
de qualsevol conducta que no s'adeqüi a aquestes polítiques i als procediments .

•

Normes transversals:
-

Política anticorrupció i relació amb les administracions

-

Política de Conflicte d’interessos

-

Política d’Homologació de proveïdors

-

Política de Prevenció de Blanqueig de Capitals

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
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-

Política d’ús dels recursos informàtics

-

Protocol d’actuació davant la presumpta comissió d’un delicte

Tots els nous professionals que entren a formar part de l'equip humà d'Eurecat han de
conèixer i s’han d’adherir al Codi Ètic i a les referides polítiques, on s'especifica l'actitud
que, amb independència de la forma contractual de relació, han de mantenir en tot
moment.

Durant l'any 2020:
• No s'han produït incidents relacionats amb la corrupció de cap tipus, ni pública
ni privada.
• No s'han produït incidents greus de conductes contràries al codi ètic ni a les
polítiques o normes internes de l'entitat.
• No s'han produït incidents contraris a la lliure competència.
• No s'han dut a terme procediments o sancions administratives per
incompliments amb la regulació existent.
• No s'han produït incidents contraris a les activitats d’Eurecat i l'impacte en la
societat.

8.4

Corrupció zero

Eurecat desenvolupa polítiques específiques amb els objectius d’impedir l’ús voluntari, o
involuntari, de l’entitat per encobrir l’origen il·legal de donacions, i de complir amb les
obligacions legals. El 2020 s’han redactat els esborranys de las següents polítiques, que
està previst aprovar el 2021:
•

Política anticorrupció i relació amb les administracions: Eurecat manté el ferm
compromís de complir amb la legislació anticorrupció aplicable i amb la lluita
contra tot tipus de corrupció, tan en l’àmbit públic com en el privat. L’actitud
d’Eurecat respecte la corrupció és de “tolerància zero”.

•

Política de Conflicte d’interessos: En aquesta Política es recullen els principis
pertinents per prevenir i gestionar conflictes d’interès, i s’explica com s’han
d’aplicar aquests principis i normes a la pràctica.

•

Política d’homologació de proveïdors: L'objecte d'aquesta política és descriure
l'operativa a seguir per a la correcta homologació, seguiment i identificació del
titular real dels Proveïdors de béns, subministraments i serveis contractats per

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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Eurecat, que han de regir sobre els principis de respecte per la legalitat, la
Transparència i el Comportament ètic.

•

Política de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

8.5

Protecció de dades i confidencialitat

Eurecat es va adaptar al Reglament 679/2016 de Protecció de dades, així com a la Llei
orgànica 3/2018, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i manté un
seguiment i control del seu compliment.
Té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que tracta, evitant la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si
provenen de l'acció humana, com si provenen del medi físic o natural, tot això de
conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
Eurecat ha nomenat i registrat davant l'autoritat de control competent un Delegat de
Protecció de Dades, podent contactar amb ell a través de l'adreça de correu electrònic:
dpo@eurecat.org
Pel que fa a la confidencialitat respecte de la informació de clients i tercers, es guarda
un deure de secret que és d'obligat compliment per a totes les persones treballadores,
professionals i col·laboradores, mitjançant l'acceptació i adhesió al Codi Ètic, així com a
la Política de privacitat i confidencialitat.

8.6

Transparència Institucional

Eurecat, atenent al seu compromís amb la transparència, disposa en el seu web oficial
d’un espai dedicat a la transparència, en què consten publicats per a la consulta diferents
documents que estan actualitzats, referents a la següent informació:
•

Institucional i organitzativa

•

Econòmica, comptable i patrimonial

•

Gestió administrativa

9.

IMPACTE I COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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ODS

METES

4.4

8.2
8.3
8.9

17.7
17.17

9.1

CONTRIBUCIÓ EURECAT
La formació és clau per al desenvolupament de les persones. Per aquest
motiu, una gran part del model de negoci és la transferència del
Coneixement, basat en la creació d'oportunitats per al seu
desenvolupament i creixement professional i personal. En aquest sentit
l'activitat formativa en les diferents modalitats de formació oberta, de
postgrau, d'alta especialització i l'ocupació contribueixen en gran mesura
amb aquests objectius, així com la divulgació de publicacions científiques
com en el suport a tesis i doctorats. Els col·laboradors d’Eurecat poden
accedir a bona part de l'oferta formativa disponible sota la marca Eurecat
Academy de manera gratuïta.

L'activitat d’Eurecat promou projectes i accions que s'orienten a l'exercici
d'activitats productives més eficients mitjançant la modernització
tecnològica i la innovació, el que porta a la creació de llocs de treball
d'alt valor afegit, fomentant el creixement de les petites i mitjanes
empreses, l'emprenedoria i la creativitat, mitjançant la transferència del
Coneixement que aporta Eurecat a les persones treballadores en general
i a la societat amb les seves activitats formatives.
A Eurecat la cooperació i les relacions de col·laboració amb els grups
d'interès, empreses, administracions en referència a l'R + D + I és un
element necessari per complir amb els objectius. En són exemple les
col·laboracions en l'àmbit acadèmic i de formació així com en
l'organització de congressos i esdeveniments, i el fet de millorar el
desenvolupament sostenible de la societat.

Impacte d’Eurecat en les empreses i la societat

Des dels seus inicis, Eurecat sempre ha fomentat el compromís amb la societat, les
empreses i el seu entorn, aportant solucions davant els desafiaments que es presentaven
en cada moment.
Aquest any 2020, l'activitat de l'entitat s'ha dirigit fonamentalment a lluitar contra la
COVID-19 i a minimitzar l'impacte que en l'entorn social i econòmic ha generat, posant
totes les seves capacitats, coneixements, infraestructures, contactes i experiència a
disposició de la societat, de les administracions, hospitals, empreses i organitzacions.
Sense perjudici de la situació generada per la COVID-19, Eurecat ha continuat amb la seva
vocació d'aplicar i difondre la investigació i el coneixement basats en la tecnologia a la
societat, a les persones i a les empreses del seu entorn, participant en projectes
socialment beneficiosos, organitzant formacions, congressos, esdeveniments i
col·laborant amb institucions educatives, que en el seu conjunt contribueixen al
creixement econòmic i a la creació d'ocupació, facilitant la creació d'empreses que siguin
més competitives i es transfereixi un coneixement als professionals i joves per a la inserció
laboral. En definitiva, el valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació i disminueix
les despeses en infraestructures científiques i tecnològiques, reduint els riscos i
proporcionant creixement especialitzat a mida de cada empresa i de la societat en
general.
Cal tenir en compte que Eurecat es troba en un entorn en què l'entramat societari és la
petita i mitjana empresa i, en aquest sentit, el seu objectiu principal és incidir sobre la
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competitivitat de les PIMES, afavorint el seu accés a la tecnologia diferencial que els
permeti augmentar el seu valor afegit i ocupacional.

67 %

90 % dels clients

dels clients

Contracten Serveis d’R+D+I

Són Pimes catalanes

13,7 M€

128
Pimes catalanes amb suport
d’Eurecat en projectes públics
competitius

Ha estat el valor en serveis
d’R+D+I realitzats per Eurecat
per a les empreses

Eurecat coordina la Comunitat RIS3Cat Media per dur a terme vuit
projectes d’R+D+I en el sector Cultural i Creatiu Català, aportant el seu
coneixement.

Eurecat genera patents internacionals en diferents àmbits i promou la creació de base
tecnològica que contribueixi a enfortir la indústria al territori, en fer créixer l'economia i
generar ocupació de qualitat.
Aquestes noves Empreses de Base Tecnològica (EBT's) es creen a partir de tecnologies
desenvolupades per la mateixa entitat, en col·laboració amb altres empreses, així com en
activitats de transferència tecnològica.
Eurecat compta en l'actualitat amb 7 spin-off i els sis últims anys han estat 62 startups les
que han rebut suport d’Eurecat en serveis d'R+D.

7

13,6

Spin-off

de facturació

M€

83

62

persones ocupades
en total

col·laboracions
amb startups

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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SPIN OFF

DESCRIPCIÓ
Dispositius innovadors de neurocirurgia cranial i espinal.
www.neosurgery.com
Ciclomotor elèctric ciutadà amb una solució innovadora de recàrrega.
www.torrotelectric.com

Tecnologia de microinjecció per ultrasons.
www.ultrasion.eu
Comercialització de tecnologies de la informació i les comunicacions (Wifi + ILBS).
www.air-fi.es

Estructures inflables i sistemes de telecomunicació i multimèdia.
www.portablemultimediasolutions.com

Solucions innovadores intel·ligents per a la indústria productiva.
www.plastia.com
Plataforma d’IA per a l’optimització del consum d’energia i aigua de les xarxes
d’aigua municipals.
www.watener.com

Des de la perspectiva econòmica, Eurecat genera, sense tenir en compte el possible
impacte que pot tenir la seva contribució sobre els clients:
• Una facturació directa, indirecta o induïda de 138,6 M €
• Una ocupació directa, indirecta o induïda de 1.504 treballadors
• Un valor afegit directe, indirecte o induït de 66,2 M €
• 7 spin offs actives que generen una facturació de 42,8 M € i una ocupació de 127
treballadors i un valor afegit de 19,6 M €.
• Contractes de recerca que suposen 52,9 M €
• Augmenta el valor adquirit de les empreses que es nodreixen de l'experiència, serveis i
tecnologia d’Eurecat a 3 anys vista, respecte d'aquelles empreses que no realitzen accions
d'innovació investigació i desenvolupament.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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138,6 M €
Facturació directa,
indirecta o induïda

1.504 llocs
Ocupació directa,
indirecta o induïda

1,5 M €

72 llocs

Import de compres que
provenen d’associacions i
fundacions

Creació de llocs
directes

66,2 M €
Valor afegit directe,
indirecte o induït

+ 60
Jornades de formació

Eurecat també col·labora de forma desinteressada en projectes de caràcter social
mitjançant patrocinis a altres entitats.
PATROCINIS
2019

2020

Catalunya Radio. Programa de
tecnologia
Transèquia. Manresa
Blog Innovació 6.0
Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació
III Fòrum d'Innovació sector aigua
del CWP
Taelus
Encuentro La Voz de la Industria Barcelona
2019
Clúster digital
XII Nit de l'Empresariat del Maresme
Jornada Técnica sobre Tecnologías Cuánticas
Grup Dynamics Formula Student
Manresa
AGTECH MARKET PLACE

26.259,00

26.262,40

600,00
3.000,00
3.000,00

726,00

Total general

68.523,08 57.852,48

600,00
27.664,08
2.500,00

600,00
3.000,00
1.000,00

27.664,08

3.000,00
200,00

300,00

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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9.2

Impacte d’Eurecat en front la COVID-19

La crisi provocada per la COVID-19 ha obligat a molts països i organitzacions a prendre
mesures extraordinàries a nivell econòmic, sanitari, de protecció col·lectiva, etc. i per
aquesta raó Eurecat ha volgut contribuir posant a la seva disposició el seu equip
multidisciplinari i les seves instal·lacions punteres per fer front a la COVID-19. Les seves
principals accions de suport es resumeixen a continuació.

EURECAT COVID-19
https://eurecat.org/es/eurecat/covi
d19/

DONACIONS

MASCARETA ALEU

Sewers4COVID

RESPIRADOR Q-VENT

BIOMARCADORS

S'ha creat un espai exclusiu al web Eurecat COVID-19 per tal de proporcionar
informació a les empreses i la societat en general sobre com pot contribuir
Eurecat davant aquesta situació, mitjançant l'obtenció d'informació dels reptes
que les empreses tenen, informant de les actualitats d’Eurecat respecte a la
COVID-19, així com de les ajudes i finançament per als projectes empresarials.
Donació per part d’Eurecat de cinturons de monitoratge fetal d’un sol ús per a les
embarassades per tal de prevenir el contagi de la COVID-19.
Donació de material de protecció individual dels laboratoris d’Eurecat per a
l’hospital de Mataró.
Una mascareta reutilitzable y reconfigurable desenvolupada a Catalunya per
Eurecat en col·laboració amb altres centres, empreses, institucions i entitats amb
la finalitat de garantir la protecció dels professionals davant la COVID-19.
Col·laboració en una solució a nivell europeu junt amb altres institucions, centres
tecnològics i Universitats per lluitar contra les pandèmies mitjançant l’anàlisi
d’aigües residuals i la Intel·ligència Artificial.
L'Hospital de Sant Pau, l'enginyeria QEV Technologies, la companyia
automobilística Nissan i Eurecat han desenvolupat el respirador Q-Vent per a la
seva utilització en les UCI hospitalàries per tal de pal·liar la manca d'equips
generada a tot el món. El disseny del Q-VENT està pensat per contribuir a
l'abastament dels països emergents, donades les seves prestacions a nivell
d'accessibilitat, flexibilitat i fiabilitat.
El Centre de Ciències Òmiques (COS) juntament amb la unitat d'R+D+I en la qual
participen professionals d’Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili, ha participat en
un estudi massiu de característiques sanguínies de persones amb COVID-19 per
trobar biomarcadors de pronòstic de la malaltia.

VACUNES CONTRA LA COVID-19

Eurecat, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, col·labora en contribuir
a accelerar l’obtenció de vacunes i fàrmacs contra la COVID-19.

PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Eurecat ha desenvolupat una solució de telemonitoratge per al seguiment de
pacients de la unitat de salut mental per al Parc Sanitari de San Joan de Deu.

FREEBREATH

En la nova seu d’Eurecat a Xile, s’ha desenvolupat amb l’empresa Comberplast
una mascareta reutilitzable amb filtres intercanviables per aconseguir diferents
graus de protecció davant la COVID-19.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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ASSAJOS DE MASCARETES

Eurecat ha posat a disposició recursos per facilitar assajos de mascaretes per
garantir la seva eficàcia contra la COVID-19.

TECNOLOGIA PER A LA DESINFECCIÓ

Eurecat va posar els seus recursos per assajar en els seus laboratoris el sistema de
desinfecció de mascaretes amb radiació infraroja i llum ultraviolada de l'empresa
I. Vila Projects.

ESPECIFICACIÓ ES UNE

IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL

SISTEMES TOUCHLESS

RECOBRIMENTS AMB PROPIETATS
VIRICIDES

Eurecat va participar en la redacció de l’Especificació UNE per facilitar la
fabricació de mascaretes higièniques reutilitzables.

L’Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani i Eurecat
col·laboren per ajudar a mitigar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 al
Mediterrani.
Per fer possible la substitució de polsadors/botons tradicionals i superfícies tàctils
per una solució Touchless, Eurecat està treballant amb les empreses en
tecnologies basades en electrònica convencional, així com també en electrònica
impresa o plastrònica. Aquestes solucions contribueixen a la competitivitat de les
empreses i al benestar social a través de projectes d’R+D.
Eurecat realitza proves per al desenvolupament i el testeig biològic de
recobriments viricides basats en coure, amb la finalitat d’evitar o mitigar la
infecció per contacte amb el SARS-CoV-2.
El desenvolupament de recobriments i tractaments superficials d'implantació
iònica bactericides i viricides constitueix una de les línies de recerca estratègiques
en què fa anys que treballa Eurecat.

SEMINARI SOBRE DESINFECCIÓ

PARTICIPACIÓ EN ELS DIGITAL
INNOVATION HUBS

Eurecat, amb la col·laboració d’ACCIÓ, va oferir un seminari web sobre els
fonaments, experiències i tendències tecnològiques en l’àmbit de la desinfecció
dirigit a empreses fabricants i distribuïdores de productes de desinfecció i àmbits
afins; així com a empreses que havien de contractar serveis de desinfecció per als
seus productes i instal·lacions.
En el camp sanitari, Eurecat forma part del DIH-HERO, una xarxa de Digital
Innovation Hubs que ofereix a empreses relacionades amb la robòtica per a la salut
l'oportunitat de construir, demostrar i donar a conèixer les seves propostes de
valor, actualment amb especial èmfasi en la lluita contra la COVID-19.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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9.3 Transferència del coneixement: formació, organització de
congressos i jornades científiques.
Eurecat treballa per fomentar la innovació i el coneixement entre la comunitat
empresarial i proporcionar, d'aquesta manera, un benefici a la societat en general i a les
persones en particular.
Per tant, és essencial reforçar la transferència del coneixement tecnològic en el teixit
empresarial i industrial a través de les activitats de difusió d’Eurecat, que l'any 2020, a
causa de la situació causada per la COVID-19, ha estat molt àmplia, intensificant webinars,
congressos i formació en línia per seguir al costat de les empreses i les persones, davant
la difícil situació.

37

+ 40

+ 4.000
Persones inscrites
en esdeveniments
l’any 2020

Jornades tècniques
i científiques

22

Col·laboracions amb
associacions europees

+ 60

12

Activitat en plataformes
tecnològiques europees

DIH de caràcter europeu

Jornades de formació

5

63

Tesis presentades

Tesis en curs l’any 2020

La contribució d'aquesta transferència del coneixement en tots els seus àmbits d'actuació
desenvolupats per Eurecat l'any 2020, se centra en:
• Augmentar el valor afegit de les empreses, de les persones i també del personal
d’Eurecat, fet que suposa en el seu conjunt un benefici per a la societat.
• Augmentar l'ocupabilitat, al transmetre coneixements i capacitats per a facilitar
la integració en el món laboral.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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EURECAT ACADEMY és la marca amb la que s’ofereix tota l’oferta formativa d’Eurecat.
Compta amb una plataforma que ofereix, en modalitat online, formació i classes en
streaming en directe a les empreses i les persones, amb independència de seva ubicació,
amb la simple disponibilitat d’un ordinador amb connexió a Internet.
Les modalitats de formació són les següents:
•

Formació de Màster i postgrau

•

Formació Continuada

•

Formació In Company

•

Formació Ocupacional

•

Formació intensiva a l’estiu

•

Formació d’alta especialització

S’ofereix formació tecnològica, innovadora i adaptada a la realitat professional en 5 grans
àrees del coneixement:
•

Formació Industrial

•

Formació en Sostenibilitat

•

Formació Digital

•

Formació en Innovació i empresa

•

Formació en Biotecnologia

Com a projectes i accions destacades en formació l’any 2020 es poden identificar, entre
d’altres, les següents:

FORMACIÓ DESTACADA

DESCRIPCIÓ

OLYMPIC BROADCASTING SERVICE

JOCS OLIMPICS DE TOKYO 2020

A través del coneixement d’Eurecat en formació online, s’ha pogut desenvolupar
un producte basat en la creació, gestió i manteniment de Plataformes de Formació
(LMS) per a tercers, per mitjà de la qual s’han aconseguit els projectes indicats.

INDUSTRY 4.0 ACADEMY

S’ha format a 80 alumnes de SEAT en les noves competències per a la indústria de
l’automoció. Es realitza de forma conjunta amb la Universitat de Barcelona.

TURISMECAT 2020

Cicle de 40 cursos dirigits al sector del Turisme pel que han passat 4.500 alumnes.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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FORMACIO OCUPACIONAL – IT
ACADEMY de Barcelona Activa

+ 30
Anys d’experiència

+300
Cursos programats anuals

Formacions dirigides a introduir a persones sense coneixements previs en el
desenvolupament d’aplicacions web i Data Science.

+ 3.000
Alumnes anuals

5

+ 600
Empreses client

5

Postgraus propis

Màsters i postgraus en
col·laboració

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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Principals jornades organitzades:

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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Durant aquest 2020 s’han organitzat com activitats pròpies o en col·laboració les
iniciatives següents:

PROJECTE

DESCRIPCIÓ
5a Edició. L’XPatient Barcelona Congress és una de les accions principals
impulsada per l’XPA Barcelona (Experiència del Pacient) per transformar el
model assistencial i que aquest situï el pacient com l'element clau i prioritari. En
l'edició 2020, que es va realitzar de forma virtual, el repte es va centrar en
conèixer com les iniciatives incideixen en la millora de l'experiència del pacient i
quines han estat les lliçons apreses per part de pacients i professionals sobre la
crisi de la COVID-19 .
8a Edició. Congrés de referència a Catalunya sobre tecnologia i innovació aplicades
al sector del Turisme. És el punt de trobada de les empreses del sector turístic i
les empreses d'innovació i desenvolupament tecnològic, així com institucions
públiques i associacions i gremis empresarials. La 8a edició del congrés, que es va
celebrar en un format híbrid (presencial i online) va posar el seu focus en els nous
models turístics, que han vist impulsada la seva expansió a causa dels nous hàbits
generats per la crisi sanitària mundial l’any 2020.
6a edició. Aquesta última edició, realitzada també de forma virtual a causa de la
pandèmia, va ser de nou el punt de trobada entre professionals, proveïdors i
empreses que volen o estan realitzant projectes en l'àmbit de l'AI i el Big Data. En
aquesta edició es van reforçar els continguts sobre Intel·ligència Artificial, cada
vegada més present i convergent, amb ponències especials sobre l'aplicació
d'aquestes tecnologies en situacions de crisi.
7a Edició. Concurs en línia organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació amb la col·laboració d’Eurecat, creat per distingir empreses
que han desenvolupat aplicacions mòbils que contribueixen a la millora del sector
agroalimentari, forestal i pesquer i que apropen aquests sectors a la ciutadania.
3ª Edició. Datathón organitzada per Novartis amb la col·laboració d’Eurecat, és un
repte de Big Data que se centra en analítica predictiva i IA aplicades a un
desafiament d'estimació en la que data scientists, modeladors i programadors
presenten els resultats numèrics i els enfocaments adoptats seguint els objectius
del repte. L'edició del 2020 es va realitzar de manera virtual i es va convertir en
internacional, amb més de 8 països i 160 participants en línia respecte dels 60
presencials de l'edició de 2019.

Els professionals d'Eurecat han publicat nombrosos articles indexats en revistes, així com
participat en diferents fòrums. D'altra banda, Eurecat ha participat en l'acció formativa i
suport a tesis i doctorats.
PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES INDEXADES (2016-2020)
Any
2016
2017
2018
2019
2020

Total

Articles

47
69
95
112
143

33
55
69
83
134

Conferències i
congressos
13
12
26
26
3

Capítols
Llibre
1
2
0
3
6

Increment
46,8%
37,7%
17,9%
27,7%

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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9.4

Divulgació i comunicació

Durant l’any 2020 s’ha continuat editant les publicacions i butlletins d’informació
següents:
•

¨ACTUALITAT EURECAT¨: publicació setmanal, que s'envia a tots els
col·laboradors. Es publiquen cada any entre 43 i 48 números i conté informació de
jornades internes, avenços de projectes, patents, tesis doctorals, impacte en els
mitjans, participació d’Eurecat en fires i congressos, etc.

•

EURECAT INFORMA: és la newsletter externa de publicació mensual que s’envia a
més de 20.000 subscriptors. EURECAT INFORMA, conté una editorial, així com
informació vinculada als avenços de projectes, patents, tesis doctorals,
esdeveniments propis, casos d'èxit, entrevistes, oferta formativa, etc.

D'altra banda, la presència d'Eurecat en els mitjans de comunicació durant l'any 2020
s'ha traduït en uns 3.500 impactes en forma d'informació, articles, entrevistes i
reportatges en diaris, revistes, ràdios i televisions.
Una gran part de la publicació de contingut ha estat marcada per l'esforç d'Eurecat en
oferir solucions tecnològiques orientades a mitigar l'impacte de la pandèmia de la
COVID-19, aportant tot tipus d'innovacions. Això s'ha vist reflectit tant en la
repercussió en mitjans de comunicació online i offline com en l'activitat i abast dels
continguts en xarxes socials. A través dels canals d’Eurecat a Twitter, Linkedin,
Facebook i Youtube s'ha impactat en més de 40.000 seguidors, s'han obtingut prop de
500 consultes en línia i s'han publicat gairebé un centenar de nous vídeos al canal.
Totes aquestes accions han impactat, al seu torn, en l'increment de seguidors en tots
els canals.
Tant en la divulgació, com en l'enviament d'informació i ús de xarxes socials, Eurecat,
en tot moment, ha complert amb la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, sent un deure tant per al seu personal, professionals i
col·laboradors el seu compliment, així com el deure de confidencialitat.
En aquest sentit no s'ha produït cap incident relacionat amb la comunicació i
màrqueting de l'entitat, així com cap resolució expressa relacionada amb
l'incompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

PREMIS
El 2020 Eurecat i empreses amb les que ha col·laborat han estat guardonades amb
premis de prestigi.
•

Eurecat guanya el premi JEC World Innovation Award amb la tecnologia de
fabricació avançada CFIP

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
aquella per a la que ha estat lliurat. Tampoc podrà ser copiat ni transmès de cap manera, totalment o parcial, sense
autorització per escrit del propietari.
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•

Un ingredient per al control del pes desenvolupat per l’empresa ADM Biopolis
i sustentat en evidències científiques d’estudis fets per Eurecat guanya el
premi NutraIngredients Award

•

Una aplicació d’e-commerce per a productors ecològics i una app que gestiona
la informació del món agrari, guanyadores dels Premis Ruralapps

•

Investigadors d’Eurecat Tarragona, finalistes als premis Expoquimia amb un
projecte d’innovació que atrapa CO2 de l’atmosfera

9.5

Projecció internacional

Des d'un punt de vista de visibilitat internacional i d'atracció d'esdeveniments o
inversions, el creixement d'Eurecat en els últims anys i la massa crítica guanyada ha
estat clau perquè l'European Association of Research and Technology Organisations
(EARTO) triés Eurecat com a organitzadora de la seva conferència anual, cosa que
reafirma la projecció del centre tecnològic a nivell europeu.
La Conferència anual de l'EARTO és un esdeveniment de referència que reuneix 350
representants dels principals centres tecnològics europeus. Aquesta conferència, que
havia de tenir lloc entre el 24 i el 26 de març de 2020, finalment no es va poder
celebrar a causa de la declaració de l'estat d'alarma.
En aquesta dinàmica d'internacionalització, el 2020 es van inaugurar les instal·lacions
d'Eurecat a Xile.

10.
ODS

CONDICIONS SOCIALS I LABORALS
METES
3.4

4.4
4.5

5.1

8.5
8.8

CONTRIBUCIÓ EURECAT
La seguretat i la salut laboral són una part fonamental de la relació amb els
nostres empleats, com així es reflecteix en la Comissió creada aquest any per
fer front a la COVID. Per això, vam realitzar totes les actuacions necessàries
per garantir la seva seguretat.
La formació dels nostres empleats és clau per al desenvolupament del nostre
model de negoci, basat en la innovació constant i el treball en equip. Per
això, un dels eixos més importants en la gestió de les nostres persones el
constitueix la creació d'oportunitats per al seu desenvolupament i el seu
creixement professional i personal.
La dona té un paper determinant en Eurecat estant representada en un 42%
de la totalitat de la plantilla. La promoció de la igualtat de gènere mitjançant
la Política d'Igualtat i els objectius detallats en el Pla d'Igualtat constitueixen
un pilar fonamental d'Eurecat amb els seus empleats, que, reforçat amb el
Codi ètic i el model de prevenció de delictes, manté una tolerància zero amb
qualsevol tipus de discriminació desenvolupant mesures que fomentin la
igualtat entre gèneres. Mostra del compromís és la renovació i negociació del
nou Pla d'Igualtat i Auditoria retributiva
Les més de 650 persones d'Eurecat són clau per a l'èxit de l'entitat. Per això,
la millora contínua de la qualitat de l'ocupació és una qüestió prioritària per
a nosaltres. Tenim el compromís de garantir ambients laborals estables i
segurs, que fomentin la conciliació de la vida professional i personal, així com
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la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament professional. En aquest sentit,
s'ha creat un programa de treball a distància, una política de desconnexió
digital i l'actualització del Pla d'Igualtat.

10.1 Equip Humà – Diversitat i Igualtat d’Oportunitats
L'actiu més important d'Eurecat és l'equip humà integrat pels i les professionals que
formen part de les diferents unitats que constitueixen el motor de l'entitat, sent el
principal avantatge del mateix els seus coneixements, habilitats i capacitats que són
potenciats per la motivació i la identificació amb els objectius d'Eurecat, que van dirigits
a proporcionar un lloc de treball atractiu que ofereixi al seu personal condicions que
contribueixin al seu benestar professional, personal, procurant la conciliació de la vida
laboral amb la personal. Així mateix, Eurecat està compromesa amb la gestió de la
diversitat i la igualtat d'oportunitats, així com amb la salut i seguretat del seu personal.
Eurecat concedeix gran importància a la creació d'un entorn de treball estimulant,
flexible, saludable i segur per al seu personal.
Les polítiques d'Eurecat pel que fa a les condicions socials del seu personal s'implementen
principalment en el Codi ètic i en la Política d'Igualtat aprovada l'any 2016, en què hi ha
el compromís de:
• Promoure una organització que fomenti la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes i que impliqui tota l'organització en la seva consecució i la seva
consolidació.
• Integrar tot el personal en el desenvolupament d'accions a favor de la igualtat
d'oportunitats, amb la negociació prèvia dels representants legals dels
treballadors, garantint que tot el personal conegui i participi d'aquestes
polítiques.
• Vetllar per assegurar que les comunicacions verbals, escrites i visuals que
projecti, tant internes com externes, estiguin exemptes d'elements sexistes.
• Garantir la igualtat d'oportunitats reals en l'accés a qualsevol lloc de treball,
potenciant la incorporació de l'altre sexe en aquells llocs en què es trobi
subrepresentat.
• Incorporar accions per tal d'avançar cap una millor organització del temps de
treball, que permeti la conciliació de la vida personal i laboral.
• Avaluar la informació relativa a la prevenció de riscos laborals, tenint en
compte les diferents exposicions al risc que es puguin donar per raó de sexe
entre els treballadors i treballadores i la formació, informació i millora de les
condicions de treball.
• Garantir que a l'entitat hi hagi un tracte igualitari en matèria retributiva entre
el personal sense cap tipus de discriminació per raó de sexe.
Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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•

Garantir que els treballadors i les treballadores rebin un tracte totalment
igualitari respecte de les seves condicions laborals.

•

Garantir que l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe no siguin
permesos ni tolerats sota cap concepte, redactant un protocol específic.

Aquests compromisos es concreten en la implementació de les següents polítiques i
protocols aprovats:
• Pla d'Igualtat: el Pla d'Igualtat d'Eurecat per als anys 2018-2020, compleix amb
la normativa vigent que incorpora els objectius que a través de la Comissió
Permanent en Matèria d'Igualtat creada a l'efecte per a la negociació i seguiment
del Pla d’igualtat i formada per la representació legal de l'empresa i dels
treballadors/es. El proper any 2021 s’ha previst negociar el nou Pla d'Igualtat per
als anys següents.
•

Polítiques de Conciliació de la vida personal i laboral com és el cas de la
implementació de l'horari flexible, jornades intensives i el foment a través de la
política de teletreball d'acollir-se al model de prestació dels serveis a distància,
en virtut de la qual, el treballador/a pot desenvolupar part de la seva jornada
laboral setmanal mitjançant l'ús de mitjans telemàtics des de qualsevol ubicació
física.

•

Protocol per a la prevenció i intervenció en cas d’assetjament sexual en l’àmbit
laboral.

•

Protocol que garanteix la protecció de les dones durant l’embaràs i en el
període de lactància.

•

Política de Teletreball.

•

Política de desconnexió digital.

10.2 Composició de la plantilla
Durant l’any 2020, el número total de persones que han integrat la plantilla d’Eurecat ha
estat 657.
En la plantilla actual es compta amb 52 treballadors/res extracomunitaris de 23
nacionalitats que representen el 8% de la totalitat de la plantilla.
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PERSONAL D’EURECAT 2020
ADMINISTRATIU/VA
CAP DES. NEG.D'ÀREA
CAP DES. NEG.DE MERCAT
CAP DES. NEG.DE PRODUCTE
CAP DES. NEG.DE TERRITORI
CAP LABORATORI
CAP LÍNIA
CAP PROJECTE (DN)
CAP UNITAT
CONSULTOR/A
COORDINADOR/A PROG. EUROPEUS
COORDINADOR/A RECERCA
DESENVOLUPADOR/A DE NEGOCI
DIRECTOR/A ÀREA CIENTÍFICA
DIRECTOR/A ÀREA COMERCIAL
DIRECTOR/A ÀREA TECNOLÒGICA
DIRECTOR/A CORPORATIU
DIRECTOR/A DEPARTAMENT
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECTOR/A UNITAT TECNOLÒGICA
ENQUESTADOR/A
GESTOR/A D'ACTIUS VAL.
GESTOR/A PROJECTES (TT)
GESTOR/A PROJECTES PÚBLICS
INVESTIGADOR/A
PROMOTOR/A TECNOLÒGIC/A
SECRETARI/ÀRIA
TÈCNIC/A
TÈCNIC/A "Operari/ària"
TÈCNIC/A Especialista

TOTAL GENERAL

PERCENTATGE DE DONES I HOMES
Dona
Home
Total general

Plantilla
35
4
11
1
2
7
33
10
28
15
10
3
10
4
4
4
6
4
2
18
1
3
11
9
252
15
1
58
14
82

657

% per
Sexe
42,0%
58,0%
100,0%
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10.3 Persones amb càrrec de responsabilitat
DESGLOSSAMET PER SEXE
ADMINISTRATIU/VA
CAP LÍNIA
CAP PROJECTE (DN)
CAP UNITAT
CONSULTOR/A
DIRECTOR/A ÀREA CIENTÍFICA
DIRECTOR/A ÀREA COMERCIAL
DIRECTOR/A ÀREA TECNOLÒGICA
DIRECTOR/A CORPORATIU/VA
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECTOR/A UNITAT TECNOLÒGICA
INVESTIGADOR/A
PROMOTOR/A TECNOLÒGIC/A
TÈCNIC/A
TÈCNIC/A "Operari/ària"
TÈCNIC/A Especialista
DESENVOLUPADOR/A DE NEGOCI
CAP LABORATORI
ENQUESTADOR/A
GESTOR/A PROJECTES PÚBLICS
GESTOR/A PROJECTES (TT)
COORDINADOR/A PROG. EUROPEUS
CAP DES. NEG.DE MERCAT
CAP DES. NEG.D'ÀREA
CAP DES. NEG.DE TERRITORI
DIRECTOR/A DEPARTAMENT
GESTOR/A D'ACTIUS VAL.
CAP DES. NEG.DE PRODUCTE
COORDINADOR/A RECERCA
SECRETARI/ÀRIA
TOTAL GENERAL

DONA
30
18
9
18
6
1
2
6
83
4
31
4
29
1
1

% sobre total plantilla

42%

5
4
9
4
1
1
1
1
1
270

HOME
5
20
1
10
9
3
3
4
4
2
11
161
12
27
8
53
9
6
1
4
7
1
7
2
1
4
1
1
2
379
58%

DADES PER TIPUS DE CONTRACTE
Dona
Fix
Temporal
Total general

Home
237
39
276

338
43
381
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10.4 Diversitat i igualtat d’oportunitats
Tal com s'ha indicat anteriorment, Eurecat té establerts com a principis generals en el seu
Codi Ètic la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i el respecte, promovent-un entorn
favorable i facilitant mesures de conciliació.
En aquest sentit els beneficis existents per al personal d'Eurecat són:
•

Horari Flexible.

•

Protocol per a la prevenció i intervenció en cas d’assetjament sexual en l’àmbit
laboral.

•

Protocol que garanteix la protecció de les dones durant l’embaràs i en el
període de lactància que es tradueix en:

-

Sales de lactància

-

Estudi de riscos específics en els llocs de treball en els casos d’embaràs

-

Adequació de l’espai

•

Política de Teletreball: model de prestació de serveis de caràcter no presencial
en virtut del qual la persona treballadora pot desenvolupar part de la seva jornada
laboral setmanal mitjançant l'ús de mitjans telemàtics des de qualsevol ubicació
física, sempre que les necessitats del servei ho permetin i garantint unes
condicions del lloc òptimes per al treball.

•

Política de desconnexió digital.

•

Pla de formació anual: en el que s’imparteix formació online no essent necessària
la presència a les instal·lacions oferint la possibilitat de rebre la formació en
qualsevol ubicació amb els mitjans adequats, en la línia del teletreball.

•

Premis de fidelització atenent l’antiguitat a Eurecat.

•

Beneficis extrasalarials i retribució flexible: Eurecat compta amb una plataforma
de retribució flexible, a través de la qual el personal té la possibilitat de sol·licitar
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productes per a la salut, el transport, la formació, tiquets menjador i guarderia,
amb preus més competitius i amb avantatges fiscals.

CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
% ús de mesures, temps de treball i corresponsabilitat
Mesures

Dona

Núm.

Home

Núm.

Altres
Excedència per cura de fills/es
Permís per naixement
Permís per lactància
Reducció de jornada per cura
de fills/es
Total general

2,4%
1,2%
20,7%
11,0%

2
1
17
9

0,0%
0,0%
24,4%
15,9%

20
13

22,0%

18

2,4%

2

57,3%

47

42,7%

35

NÚMERO DE PROFESSIONALS AMB DISCAPACITAT
EDAT
30-40
40-50
50-60
Dona
1
3
2
Home
3
1
2
Total general
4
4
4
Sexe
Llocs de treball
Dona
Home
Total
Administratiu/va
4
3
7
Cap d’Unitat
1
1
Investigador/a
1
1
Tècnic/a
1
1
2
Tècnic/a “operari/ària”
1
1
Total general
6
6
12

10.5 Pla d’Igualtat
Els Objetius Generals del Pla d’Igualtat per a l’any 2020 són els següents:
• Assegurar que els processos de gestió de recursos humans respecten el principi
d'igualtat de tracte i oportunitats.
• Eliminar els desequilibris en l'accés i participació de dones i homes en
l'organització.
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• Afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral,
personal i familiar.
• Presentar una imatge de l'entitat compromesa amb la igualtat.
• Sensibilitzar tot el personal en la necessitat d'actuar i treballar en la igualtat
d'oportunitats.
• Establir accions per evitar els possibles casos d'assetjament sexual, moral i
d'assetjament per raó de sexe.
• Redactar un Pla d'Igualtat definitiu que haurà de ser aprovat pels òrgans de
govern de l'entitat.
Atenent la voluntat d'Eurecat de mantenir una relació amb els seus grups d'interès, hi ha
canals de comunicació de caràcter bidireccional, per exemple a la intranet, que permeten
divulgar i informar de les polítiques i estratègies relacionades amb la igualtat de gènere.
D'altra banda, s'han creat les següents adreces de correu electrònic: igualtat@eurecat.org,
per comunicar de forma confidencial les qüestions referents a la igualtat; i
assetjament@eurecat.org, per comunicar de forma confidencial situacions d'assetjament
sexual, moral o per raó de sexe que es puguin produir en el si de l'entitat.

10.6 Política retributiva
El model retributiu d'Eurecat està vinculat d'una banda al Conveni Col·lectiu d'aplicació
pel que fa a la seva estructura salarial i complements que en el mateix es detallen i per
una altra banda, a incentivar l'equip humà de l'entitat mitjançant una retribució d'acord
amb el sector i el mercat, la promoció professional i la gestió del seu talent, alineat amb
les prioritats estratègiques de l'entitat, però sense perdre la perspectiva del principi
d'igualtat i no discriminació per raó de sexe o similars.
El Pla d'Igualtat existent a l'entitat, evidencia que no hi ha discriminacions per raó del
gènere o altres aspectes de desigualtat en matèria retributiva segons la normativa vigent,
però no conformant-se l'entitat amb això, hi ha el compromís de seguir garantint que
l'organització mantingui aquest tracte en matèria retributiva i segueixi millorant,
aprovant-se el realitzar una auditoria retributiva per a l'any 2021.
En definitiva, Eurecat, promou un tracte igualitari per a les persones treballadores, no
instaurant diferències per raó de gènere ni personals de qualsevol altre tipus, essent la
Unitat de Sistemes retributius (RHO) qui lidera la Política retributiva i d'incentius i realitza
un seguiment i control juntament amb la comissió de el Pla d'Igualtat.

10.7 Gestió del Talent: Formació Continuada
Gestió del Talent és un element clau a Eurecat que es dedica a gestionar la formació
continuada del seu personal i que se centra en els següents objectius:
• Fomentar les capacitats i coneixements dels i les professionals d'Eurecat,
proporcionant oportunitats de desenvolupament mitjançant la promoció interna i
la formació, per tal d'afavorir llur creixement com a professionals i consolidar la
fidelització.
Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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• Proporcionar un entorn de treball segur, amb condicions de conciliació laboral i
personal atractives per tal de fidelitzar els professionals.
Aquestes accions es tradueixen en el Pla de desenvolupament professional que integra una
política de formació anual degudament planificada, el suport a Doctorats i Màsters, MBA,
postgraus i formació reglada, així com l'assistència a congressos, jornades i esdeveniments
d'interès ja siguin proposats tant per l'entitat com per la persona treballadora. D'altra
banda, es compta amb una àrea de formació interna.

Número d’hores
Dones
Homes
Total general

FORMACIÓ PER GÈNERE
Hores de formació anual
5.335
7.509
12.844

%
41,5%
58,5%

FORMACIÓ PER GÈNERE
Número d’hores de formació
Hores per lloc de treball
anuals
Lloc d’impartició
Dones
Homes
Online
5.003
6.985
Presencial / Online
135
120
Presencial en un Centre
184
165
Eurecat
Presencial Extern
13
240
Total general
5.335
7.509

10.8 Avaluació de riscos
ODS

METES
3.4

8.5
8.8

CONTRIBUCIÓ EURECAT
La seguretat i la salut laboral són una part fonamental de la relació amb les
nostres persones treballadores, i així es reflecteix amb la Comissió creada
aquest any per fer front a la COVID-19. Per això, es van realitzar totes les
actuacions necessàries per garantir la seva seguretat.
Les més de 650 persones d'Eurecat són clau per a l'èxit de l'entitat. Per això,
la millora contínua de la qualitat de l'ocupació és una qüestió prioritària.
Té el compromís de garantir ambients laborals estables i segurs, que
fomentin la conciliació de la vida professional i personal, així com la
igualtat d'oportunitats i el desenvolupament professional. En aquest sentit,
s'ha creat un programa de treball a distància, una política de desconnexió
digital i l'actualització del Pla d'Igualtat.
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La seguretat és un principi essencial en l'operativa d'Eurecat, atès que, tal com s'ha
indicat anteriorment, l'equip humà és primordial i per tant la seva salvaguarda està
present en tots els processos.
Les obligacions relatives a la salut i seguretat en el treball estan recollides formalment
en la legislació i en el Conveni Col·lectiu d'aplicació, i s'implementen a l'entitat a través
del Comitè de seguretat i salut i l'àrea de PRL de l'entitat.
Eurecat compta amb un servei propi de riscos laborals, així com amb un servei extern
que garanteix les condicions de prevenció i protecció de tot el personal,
independentment del seu grau d'exposició.
El 2020, s'ha creat un comitè de seguiment en relació amb les mesures de prevenció de
seguretat tècniques i organitzatives per fer front a la COVID-19 i evitar tant el contagi
com la seva propagació, establint-se els protocols d'actuació necessaris per mantenir els
més alts nivells de seguretat, que s'han complementat amb les activitats de formació i
informació continuades i la posada a disposició tant d'equips de protecció individual com
d'elements enfront de la COVID-19, d'acord amb les descripcions de riscos associades a
cada lloc de treball i sota les recomanacions de les autoritats sanitàries competents.
Eurecat disposa de la plataforma de l'SPA PREVING tant per a la impartició (online) com
per al control de les accions formatives i de la plataforma e-Coordina per a la gestió de
la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).
El 2020 destaquen les següents actuacions:
•

Manteniment del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

• Avaluació de riscos arran de la pandèmia de la COVID-19.
• Detecció del personal especialment vulnerable.
• Col·laboració entre els diferents centres d'Eurecat per tal d'identificar i
implementar una millor comunicació per a la gestió de la crisi sanitària causada
per la COVID-19 de forma més eficient, així com en la presa de decisions.
• Mesures de gestió de seguretat i salut, equips de protecció individual, campanyes
continuades d'informació i formació.
• Reforç de la gestió de la CAE, implementant mesures de protecció individuals i
col·lectives davant els riscos sanitaris que comporta el virus SARS-CoV-2 per a totes
les persones que entren en alguna seu d'Eurecat en qualitat de visitants o per
realitzar algun treball .
• Donar suport a totes les persones treballadores que passin pel procés de malaltia
COVID-19 així com aquelles que siguin contactes estrets.
• Prevenció i salut en el teletreball.

Aquest document és propietat de la Fundació Eurecat. No podrà ésser utilitzat per a qualsevol altra finalitat diferent a
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11.

INDICADORS

CONTINGUTS ESTÀNDARD UNIVERSALS (GRI 100)

Subcategoria

Pàgina

GRI (*)

4a6
13 a 18
1, 4
5
9 a 11
49 a 53
5, 18, 33 a 36, 39,
43 a 46, 49, 51, 57 a
59
9 a 11, 58, 59, 61 y
63
27
12, 13, 24, 27, 28,
38 y 39
6 a 8, 12, 24 y 38 a
42
27, 28, 32, 38, 39,
54 y 55
18 a 24, 54 y 55
4a6
CONTINGUTS GENERALS 12, 23, 24, 27, 28,
29, 38 a 42, 63 y 54
9 a 11
27 y 28
62
27 y 28
23, 24, 25 y 26
27 y 28
1, 4
6 a 8, 65 a 68

Pacte
Mundial

ODS

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5

3, 10, 16

GRI 102-6

3

GRI 102-7
GRI 102-8

P6

GRI 102-9
GRI 102-10

16

GRI 102-11

3, 10, 11,
13, 16

GRI 102-12
GRI 102-13
GRI 102-14
GRI 102-16

10, 16
P10

GRI 102-18
GRI 102-40
GRI 102-41

16
16

P3

GRI 102-42
GRI 102-43
GRI 102-44
GRI 102-45
GRI 102-46
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ENFOCAMENT DE LA
GESTIÓ

6 a 8, 65 a 68
6 a 8, 65 a 68
6 a 8, 65 a 68
1, 4, 6 a 8, 65 a 68
1, 4, 6 a 8, 65 a 68
1, 4, 6 a 8, 65 a 68
1, 4, 6 a 8, 65 a 68
1, 4, 6 a 8, 65 a 68
6 a 8, 65 a 68
1, 4, 6 a 8, 65 a 68
1,4, 6, 8, 12, 23, 24,
27,28 a 31, 38, 39, y
65 a 68

GRI 102-47
GRI 102-48
GRI 102-49
GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-53
GRI 102-54
GRI 102-55
GRI 102-56
GRI 103-1

13, 16

CONTINGUTS ESTÀNDARD ESPECÍFICS (GRI 200, 300, 400)

Categoria

Subcategoria

201 Comportament
econòmic

GRI (*)

5, 38, 39,
43 a 45

GRI 201-1

P7

GRI 201-4

P7

2, 39
61, 62
202 Presència en el mercat

9 a 11
4, 5
GRI 200
ECONOMIA
5, 18, 33 a
36, 39, 43
a 46, 49 y
51.

ODS
8

GRI 202-1
GRI 202-2
GRI 203-1
GRI 203-2

203 Impactes econòmics
indirectes

Pacte
Mundial

Pàgina

5, 6,
7, 8,
10,
12,
13,
14,
15,
16 i
17
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204 Pràctiques de
proveïment

205 Anticorrupció

206 Competència deslleial
301 Materials

302 Energia

303 Aigua

304 Biodiversitat

305 Emissions
GRI 300
MEDI AMBIENT

38 a 42

38, 39
29 a 31

GRI 2051
GRI
205-2 GRI
205-3

P10

16

P7, P8,
P9

13

GRI 206-1

GRI 301-1

33 a 36

GRI 3021
GRI
302-3 GRI
302-4

33 a 38

GRI 3031 GRI
303-3

32 a 35

GRI 3041 GRI
304-2

33 a 38

GRI 3052 GRI
305-4

P7, P8, P9 7, 12,
13

P7, P8, P9 6, 13

P7, P8, P9 13,
15
P7, P8, P9 13

GRI 306-1

P7, P8,
P9

307 Compliment ambiental 33 a 38

GRI 306-2

P7, P8, P9 12,
13

308 Avaluació ambiental
dels proveïdors

GRI 306-3

P7, P8, P9 13

306 Efluents i residus

Categoria

GRI 204-1

24

33 a 38

27, 28, 32
a 38 y 40

Subcategoria

401 Treball

403 Salut i Seguretat en el
Treball

Pàgina

GRI (*)

55 a 64

GRI 4011 GRI
401-2 GRI
401-3

63, 64

GRI 4031 GRI
403-2 GRI
403-3

Pacte
Mundial
P3,
P4,
P5,P6

P4, P6

6, 12,
13

ODS
8

3, 8,
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404 Formació
GRI 400
SOCIETAT

405 Diversitat i igualtat
d’oportunitats
406 No discriminació
410 Pràctiques
de seguretat
414 Avaluació social dels
proveïdors
413 Comunicats locals

62 y 63

GRI 4041 GRI
404-2 GRI
404-3

P6

60 a 62

GRI 4051 GRI
405-2

P4, P6

56 y 61

GRI 406-1

P1, P2, P6

56, 63 y 64

GRI 410-1

P1, P2

24, 27, 28,
40, 56 y 64

GRI 4141 GRI
414-2

P1, P2

13 a 23 46 y GRI 4131 GRI
49 a 55
413-2

416 Salut i seguretat del
client
417 Màrqueting i
etiquetatge

418 Privacitat del client
419 Compliment
socioeconòmic

4, 8

5, 1,

5

5

3, 10,
11

4, 24, 46 a
49, 54 y 64

GRI 4161 GRI
416-2

3

4, 46 a 49,
53 y 54

GRI 4171 GRI
417-2 GRI
417-3

3

42 y 54

GRI 418-1

16

38 a 42

GRI 419-1

P10

16
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