Coneixement i tecnologies
avançades al servei de les
empreses de la construcció
Nous materials, processos, productes
i solucions innovadores per a un sector
més intel·ligent i sostenible

www.eurecat.org

Eurecat, innovant
amb impacte en l’empresa
Promovem, a través de la recerca aplicada
i la innovació, la competitivitat de les
empreses i el benestar de la societat.
Eurecat proveeix l’empresa del coneixement tecnològic avançat per fer front a les
necessitats d’innovació i l’impuls de la competitivitat. El valor afegit que aporta
Eureceat, permet:
1. Proporcionar coneixement expert
2. Reduir els riscos de la innovació
3. Fer front a les noves oportunitats de negoci

Una completa oferta multitecnològica
per a l’empresa de la construcció
Tecnologies
industrials

Generació i aplicació de coneixement
en tecnologies industrials per a la
millora de productes i processos.

De les dades a la intel·ligència: generació de
coneixement i extracció d’informació de valor a
partir de l’analítica avançada de dades.

Implementació de models d’economia
circular. 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.

Desenvolupament
de productes i
processos

Materials

El centre tecnològic aplega l’experiència de més de 650 professionals
que generen un volum d’ingressos de 50 milions d’euros anuals i dona servei
a més de 1.600 empreses.
Robòtica i
automatització

Indústria de la
construcció 4.0:
sostenible, digital
i intel·ligent

Nous processos
de fabricació

A l’avantguarda dels avenços
cientificotecnòlogics per fer
front a les necessitats
del present i els reptes
del futur

El nostre valor diferencial:

Les nostres capacitats multitecnològiques ens permeten fer front a reptes
complexos, en línia amb els Objecius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides per a la millora del benestar de la societat i un futur més sostenible

Tecnologies
sostenibles

Impressió
funcional i
dispositius
encastats

R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria
tecnològica i l’organització d’esdeveniments i congressos de divulgació
cientifitecnològica són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans
com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors.

Eurecat participa en més de 230 grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals
i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 88 patents i 7 spin-off.

Tecnologies
digitals

Gestió de
l’energía i
edificació
sostenible

Modelització i
simulació

Sistemes de
ciberseguretat

Economia
circular i
optimització
dels recursos

Innovem amb les empreses,
en tota la seva cadena de valor
Desenvolupament de materials
i productes avançats més
sostenibles
•

Creació de nous materials

•

Creació de peces funcionalitzades

•

Optimització energètica aplicada a la construcció

•

Manteniment predictiu d’infraestructures i
gestió d’actius

Dissenyem i desenvolupem nous productes I
aplicacions (nanomaterials, biomaterials, materials
reciclats, compòsits, IA aplicada a la ocnstrucció) I
processos per a la indústria de la construcció.

Serveis de laboratori
•

Caracterització i diagnosi de comportament de
materials.

•

Certificacions

Oferim el nostre coneixement per a la validació de
nous materials per a la construcció

Serveis tecnològics avançats
•

Prototipatge

•

Series curtes

Comptem amb maquinària i laboratoris especialitzats
a Cerdanyola del Vallès.

Projectes d’R+D+i
•

Projectes d’R+D+i sota contracte

•

Projectes d’R+D+i amb risc compartit

•

Col·laboracions estables en R+D+i

Consultoria en innovació
tecnològica

Formació tecnològica i
especialitzada

•

Vigilància tecnològica

•

Màsters i postgraus especialitzats

•

Gestió de la innovació

•

Cursos in company

•

Finançament de l’R+D+i

•

Plans de formació

Diagnòstics i plans estratègics d’R+D+i
Aportem els nostres coneixements i experiències
per una indústria de la construcció més intel·ligent,
eficient i sostenible.

Organització de cursos i worksops per a la indústria
de la construcció.

Oportunitats de patrocini
Valorització dels actius de
l’empresa
•

Participació com a socis en projectes que Eurecat
valoritza sobre tenologia pròpia o compartida

•

Vigilància de patents, llicències d’ús

•

Programes de patrocini en congressos propis o
de clients

Organització d’actes de promoció. Identificació de
noves oportunitats per l’empresa.

Valorització de productes i tecnologia.

La nostra activitat està enfocada a la transferència
tecnològica a l’empresa del sector de la construcció.

Eurecat és el principal Centre Tecnològic
de Catalunya i la segona organització
d’investigació privada més gran d’Europa.
Ens posicionem com un soci estratègic que ofereix serveis
multitecnològics integrals per impulsar el canvi disruptiu
de les empreses del sector de la construcció per tal de poder
afrontar els grans reptes del futur.
Desafiaments vinculats al desenvolupament de solucions
tecnològiques industrialitzades, modulars i personalitzables,
alineades amb el concepte BIM i basades en la utilització
de materials avançats que eleven substancialment les prestacions
i la qualitat del producte final.

Col·laborem amb micro, pimes
i grans empreses que formen part
de la cadena de valor de la indústria
de la construcció.

Innovem amb les empreses de la construcció

Materials i processos avançats

Juntament amb les empreses del sector de la construcció,
creem nous materials i mètodes de producció més eficients
i sostenibles

Desenvolupament de nous materials,
productes i recobriments

Formigó UHPC
Formigó funcional d’altes prestacions patentat per
Eurecat, capaç d’escalfar-se de manera autònoma
i que permet fer components un 60% més lleugers
que els realitzats amb el formigó tradicional.

• Caracterització i desenvolupament de nous materials i productes (metàl·lics,
plàstics, ceràmics, compòsits, biodegradables i amb propietats funcionals).
• Nanomaterials, biomaterials, materials reciclats i reciclables i compòsits adaptats
a les regulacions i necessitats del sector.

El formigó integra un teixit especialment dissenyat
que li permet transmetre informació, llum o escalfar-se
i que li aporta propietats fins ara inèdites en materials
de construcció. Així, aquest material és capaç d’evitar
que es formin plaques de gel a l’exterior d’una
construcció, millorant la seguretat i el confort, i reduint
la despesa energètica a l’interior de l’edifici.

• Recobriments superficials per allargar la vida útil dels materials.

Tecnologies constructives industrialitzables
• Nous processos de fabricació
• Fabricació additiva (impressió 3D).

A part de les propietats funcionals i la reducció
de pes, aquest nou material proporciona també
una major resistència a la flexió i tracció que
el formigó tradicional, a partir d’un gruix inferior
al dels materials habituals.

• Diagnosi del comportament de materials en infraestructures i recobriments:
fatiga, corrosió, biocorrosió.

Optimització de processos industrials
• Solucions de gestió i control, BIM, Digital Twins.
• Modelització i simulació de productes i processos.

Formigó translúcid
Innovador formigó blanc translúcid que pot
ser usat en panells de façana, interiorisme o
mobiliari urbà.

HYPERMEMBRANE
Desenvolupament d’un producte
per a la construcció d’estructures lleugeres
que necessiten reproduir geometries complexes
modificables en funció de diferents necessitats.
La solució pot ser aplicada en espais oberts o tancats
o com a estructura principal o secundària.

Aquest formigó s’ha utilitzat per crear la
instal·lació “Tycho; Test One”, presentada
al Festival Ars Electrònica al 2018. Firmada
per l’artista Paul Friedlander, va resultar
guanyadora de la primera convocatòria
del Programa ATA per a la creació
i formació artística amb tecnologies
avançades. L’obra va ésser produïda
en els laboratoris d’Eurecat en
col·laboració amb l’empresa Escofet.

Innovem amb les empreses de la construcció

Demo BCN nZEB

Serveis de R+D+i per a la gestió
sostenible de energia

Projecte demostratiu coordinat per Eurecat sobre edificació
residencial orientada cap al concepte NZEB a Barcelona per
analitzar i demostrar la viabilitat d’una construcció d’un edifici
d’habitatges amb el concepte d’edifici de consum gairebé nul.

A Eurecat treballem per oferir al sector de la construcció
solucions innovadores que permetin la millora de l’eficiència
de l’edifici, ajudant a la societat a reduir el consum d’energia
i les emissions de gasos hivernacle, així com l’augment del
confort i el benestar dels usuaris.
•

Sistemes de gestió per a l’eficiència energètica en edificis,
envolupants avançats, rehabilitació energètica.

•

Gestió i supervisió energètica en edificis.

•

Eficiència energètica en edificis i NZEB (Nearly Zero Energy
Buildings).

•

Implementació de BMS (Building Management System).

•

Manteniment predictiu d’instal·lacions amb sistemes basats
en intelligència artificial

Solucions innovadores
per a una major eficiència energètica

El projecte abasta totes les fases de disseny, construcció i
monitorització de l’edifici, utilitzant solucions tècniques que
ja hi ha al mercat i a un preu raonable que no excedeixin dels
habituals en aquest tipus de promocions.

StepUP
Nous processos i metodologies basats en
retroalimentació contínua i Big Data de renovació
profunda de l’energia per millorar la rehabilitació
i el rendiment energètic dels edificis per
transformar el mercat de la renovació energètica
actual i avançar cap a la descarbonització.

Sphere
Plataforma de servei per millorar i optimitzar el disseny,
la construcció, el rendiment i la gestió energètica
dels edificis residencials. La solució, dirigida a clients,
promotors i constructors permetrà reduir els costos
i l’impacte ambiental dels processos de construcció.

BRESAER
Persiana intel·ligent que busca satisfer les necessitats
tèrmiques, acústiques i d’il·luminació de les persones a
l’interior de l’edifici i col·labora a reduir-ne la demanda
energètica, tant de calefacció com de refrigeració.
Connectada a un sistema de gestió electrònic que analitza
la incidència solar i eòlica de l’edifici, la persiana s’obre
o es tanca automàticament incinant de forma óptima
les làmines. La persiana ha estat desenvolupada per
Eurecat en el marc del projecte BRESAER, que pretén
desenvolupar un sistema innovador, rendible, adaptable
i industrialitzat per a la rehabilitació d’edificis combinant
sistemes actius i passius dins un sistema integrat i versàtil.

Geofir
Geofit desenvolupa un sistema
geotèrmic optimitzat amb l’objectiu
de promoure l’ús de les energies
renovables i l’eficiència energètica al
sector de la construcció, principalment
en rehabilitació, i implementar mètodes
avançats d’inspecció d’obra.

Innovem amb les empreses de la construcció

Economia circular
Tecnologies transversals sostenibles per a la creació
i millora de materials, processos i solucions.
• Reutilització i valorització de residus per a la creació de nous productes
per al sector de la construcció sostenible.

Foundrytile
Promoció de l’economia circular a partir de la simbiosis industrial entre
empreses de foneria i del sector ceràmic. El projecte ha desenvolupat
solucions que aporten una millor preservació de recursos naturals,
incrementen la valorització dels residus de la foneria, redueixen la petjada
ambiental i augmenten la competitivitat de les empreses dels sectors
implicats.

• Revalorització, reutilització, estalvi i tractament de l’aigua,
descontaminació de l’aigua i del sòl de solars.
• LCA (Life Cycle Assessment) - Anàlisi del costos ambientals,
petjada hídrica, petjada de carboni.

REWASTEE
El primer material termoacústic per a la contrucció
creat a partir de residus industrials

Avaluació de la sostenibilitat de sistemes
• Estudis de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental en el desenvolupament i posada al
mercat de nous materials, productes o processos.
• Mètrica de sostenibilitat - Anàlisi del cicle de vida (ACV), petjades ambientals, petjada de
carboni, petjada hídrica, declaracions ambientals de producte (DAP).
• Anàlisi de risc químic - salut humana i ecosistemes.

Rewastee ofereix al mercat de la construcció sostenible un
material flexible que ofereix aïllament acústic i inèrcia tèrmica
fabricat a partir dels residus de forns d’arc elèctric (EAF,
per les seves sigles en anglès) de la indústria siderúrgica.

• Validació de noves metodologies d’avaluació de l’impacte ambiental de contaminants.

El material permet reduir els costos econòmics associats a la
gestió d’aquests residus, així com l’impacte ambiental del seu
reciclatge. A més, proporciona un valor afegit per al seu ús en el
sector de la construcció per a productes de construcció sostenible
i d’alt rendiment.

Solucions innovadores
per a una major eficiència energètica

Aquest material ha estat creat mitjançant un projecte cofinançat
per la Unió Europea en el marc del programa Eco-Innovació
(ECO / 13/630286). Contribueix a fer els edificis més eficients
energèticament gràcies a les seves propietats multifuncionals
(aïllament acústic i inèrcia tèrmica).

www.rewastee.eu

• Ecodisseny de productes i processos.

L’ecodisseny, els nous materials, l’impacte mediambiental
i l’eficiència energètica d’edificis i obra civil, complementats
amb la utilització intensiva de tecnologies transversals
innovadores, són els drivers principals dels projectes i serveis
d’Eurecat per al sector de la construcció.
• Incorporació de tecnologies TIC, BIM i IoT.

Bloc-replastic
Desenvolupament d’un prototip de bloc prefabricat
per a la construcció fet de terra compactada i de
plàstic reciclat.
Projecte subvencionat per l’Agència de Residus de
Catalunya per a la valorització de residus plàstics
com a material de construcció i la reducció de
l’impacte ambiental.

• Sistemes de gestió intel·ligent, monitorització i control de sensors i dades, sistemes
de gestió energètica, Intel·ligència Artificial, algoritmes d’aprenentatge automàtic.
• Construcció 4.0: construcció eficient, tecnologies TIC, noves tècniques d’inspecció.
• Integració de les energies renovables, i emmagatzematge per a ciutats intel·ligents.

Innovem amb les empreses de la construcció

Automatització de processos
industrials i robòtica per la inspecció
Digitalització i indústria 4.0
• Big Data i Intelligència artificial aplicada a operacions i manteniment predictiu
d’infraestructures i instal·lacions i a la optimització d’actius.

Robòtica, automatització, ciberseguretat, Big Data i estudis
de sostenibilitat per a empreses del sector de la construcció
Sistemes intel·ligents i tecnologies de suport
• Visió artificial per el control de qualitat de processos productius: escàner làser,
termografia, control per imatge.
• Realitat virtual i realitat augmentada.

• Arquitectura de dades - creuament i analítica
de sistemes d’informació per a la presa de decisions.

• Determinació de paràmetres complexos a partir de sensors virtuals (soft sensing).

Hit2Gap

• BIM i Digital Twins.

Noves eines i metodologies per reduir la bretxa
entre les prestacions d’energia previstes i reals
a de blocs d’edificis. Els objectius del projecte
Hit2Gap són reduir la bretxa de rendiment
energètic, centrant-se en la fase operativa
dels edificis, proposar un nou paradigma per
al desenvolupament de plataformes de gestió
energètica i proporcionar una plataforma
intel·ligent i comercialitzable.

Ciberseguretat
• Solucions per a la seguretat digital d’equips, instal·lacions i dispositius.
• Sistema de control d’amenaces ciberfísiques en infraestructures crítiques.
• Intercanvi d’informació segura mitjançant la integritat de la informació
(contractes intel·ligents digitals).

STOP-IT
Eines tecnològiques d’anàlisi i prevenció
de riscos en infraestructures de
subministrament d’aigua per contrarestar
ciberatacs o riscos naturals. Les tecnologies
desenvolupades inclouen la combinació i
integració de sistemes d’alerta ciudadana,
bloquejadors inteligents i esquemes de
blockchain.

www. stop-it-project.eu

• Integració i comunicació de la informació amb els sistemes de gestió
(Hub Semàntic-Middleware).

Robòtica
• Integració de solucions de robòtica per a l’automatització de tasques industrials:
mecanitzat, polit, trepanat, manipulació, col·laboració home-robot.

Bots2Rec
Robot autònom compost d’una plataforma
mòbil i un braç robòtic dotat d’eines
abrasives i de succió, un sistema central
d’aspiració i subministrament d’energia.
El robot permet desmantellar estructures
d’amiant de forma àgil i segura, reduint la
despesa i el temps invertit en el procés i
minimitzant l’exposició humana a aquest
material de construcció.

Inspecció d’infraestructures

Innovem amb les empreses de la construcció

• Robots autònoms i drons per a la monitorització i inspecció d’infraestructures:
xarxa de clavegueram, plantes energètiques, xarxes de distribució.

Transformació digital de la
indústria de la construcció

Built2Spec
Inspecció estructural d’obres a través de
drons per facilitar la realització d’inspeccions
tècniques en edificis en construcció i reduir
les diferències que sovint es donen entre el
disseny d’un edifici i la seva construcció final.

ACTIV 4.0
Desenvolupament de tecnologies per una millor gestió de
les plantes i processos de les infraestructures de serveis
públics. Projecte de la comunitat RIS3CAT Utilities 4.0
finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament regional.

www.is3catutilities.com

www.built2spec-project.eu
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

ARSI
Inspecció de la xarxa de
clavegueram d’una manera més ràpida,
eficient i segura amb un MAV
(Micro Air Vehicle).

Assessorament integral

Valorització i comercialització de productes i tecnologies
• Obtenció de patents i llicències d’ús.
• Estratègia d’innovació: Lean management, roadmaps indústria 4.0,
roadmap economia circular.
• Workshops, tallers, focus groups i sessions de creativitat i innovació.
• Estudis de propietat intel·lectual/industrial.
• Vigilància tecnològica, antenes de tendències sectorials
i intel·ligència competitiva.

Assessorem i acompanyem
l’empresa en la internacionalització
de la seva activitat de recerca
i innovació.

Innovem amb les empreses de la construcció

Transformació digital de la indústria
de la construcció

Millorem la competitivitat de les empreses desenvolupant un
pla de transformació per incorporar la digitalització a la seva
estructura, així com optimitzar processos, costos i generar nous
models de negoci

El camí cap a la digitalització de la indústria de la construcció

Anàlisi predictiva mitjançant big data

Aprenentatge automàtic

Robòtica col·laborativa/industrial

Ciberseguretat

Sistemes amb realitat
augmentada i realitat virtual

SUPORT EN LA
GESTIÓ DEL CANVI

PROVA DE
MERCAT

DESENVOLUPAMENT

ESCALAT
INDUSTRIAL

PROVA DE
CONCEPTE
PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGIA

CONSTRUCCIÓ
D’INICIATIVES

DIAGNÒSTIC

Anàlisi de tecnologies i
tendències del sector.

Definició de la visió
digital de l’empresa.

Entrevistes amb la
direcció de l’empresa.

Establir objectius
estratègics.

Construir iniciatives
per a cadascuna de les
dimensions digitals.

Priorització, planificació
i anàlisi d’iniciatives.

Validació tècnica del
projecte en un ambient
no operatiu per
analitzar-ne l’impacte.
Avaluació del ROI.

Bessons digitals

Manteniment predictiu

Planificació optimitzada de la producció

Elaboració d’un
pilot amb clients
preseleccionats per
validar l’acceptació real
del concepte.

Disseny i
desenvolupament
del concepte per
implementar-lo en un
entorn operacional o de
mercat real.

Màrqueting o
implementació de la
solució.

Fabricació personalitzada i amb «zero defectes»

Acompanyament de
l’empresa durant el
procés amb sessions
de treball, tallers i
dinàmiques d’equip
per promoure la
transformació
tecnològica.

Integració de sistemes

Innovem amb les empreses de la construcció

Transformació digital de la indústria
de la construcció
Eurecat disposa de laborators especialitzats, plantes pilot
i eines de simulació per realitzar projectes i serveis amb total
professionalitat i seguretat i acompanyar les empreses desde
la idea fins al producte, passant de TRL baixos a alts.

Laboratori de Materials
Metàlics i Ceràmics

Laboratori
de Compòsits

Laboratori d’integració
de Renovables

Laboratori
de bateries

Laboratori Virtual
de Millora de Producte

A banda de les
instal·lacions industrials
i les unitats tecnològiques,
Eurecat compta amb un
equip específic dedicat
a l’R+D en tecnologies
de la construcció.

Formació
especialitzada

Eurecat ofereix formació teècnica
especialitzada per les empreses
del sector de la construcció.

Consulta l’oferta de cursos!

www.eurecatacademy.org

Contacta amb:

Jesús Boschmonart

Responsable de Desenvolupament de Negoci
Sectors Recursos, Energia i Construcció
+34 682 93 01 94
jesus.boschmonart@eurecat.org

