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Eurecat, primera entitat 
catalana en retorn i 
nombre de projectes a 
la convocatòria europea 
Energy Efficiency 
Building. 

Projectes amb impacte sobre la societat, l’economia i el medi 
ambient. 

La tecnologia té un rol fonamental en el desenvolupament de 
la humanitat però en ocasions també provoca problemes 
ecològics. Tot i així, la tecnologia segueix sent clau per a 
satisfer necessitats d’una població creixent. És, per tant, vital 
que l’R+D+i actual s’orienti a treballar en projectes que 
promoguin el desenvolupament sostenible i la innovació en 
àmbits com l’eficiència energètica i l’explotació de recursos 
responsable. 

Amb aquest objectiu, Eurecat fixa una àrea d’activitat i 
comercial específica per al desenvolupament de projectes que 
promoguin l’R+D+i en diversos sectors sota el paraigua de la 
Sostenibilitat i l’Eficiència Energètica. 

Projectes ambiciosos amb objectius cabdals pel futur 
europeu	   

Eurecat treballa, en aquest àmbit, en un ampli ventall de 
projectes, especialment en projectes europeus que agrupen 
consorcis multinacionals enfocats, molt concretament, a 
promoure solucions específiques per a problemàtiques de la 
societat actual. 
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Projectes com el Bresaer amb més de 17 partners de 7 
països i pressupost de 7M€, capaç de dissenyar, desenvolupar, 
prototipar i manufacturar sistemes intel·ligents de finestres 
automatitzades i energèticament eficients; el RESSEPEE amb 
12M€ de pressupost i 26 partners de 8 països que, en 48 
mesos, ha de ser capaç de desenvolupar i manufacturar 
façanes fotovoltaiques ventilades per a la seva integració en 
edificis; el KnoholEM amb 13 partners enfocats a 
desenvolupar un sistema de gestió intel·ligent d’edificis 
eficients energèticament i espais d’ús públic o el ZEMeds, 
l’objectiu del qual en 4 països  , és  situar escoles en edificis 
auto-sostenibles energèticament mitjançant la rehabilitació. 
Tots  són exemples d’un knowhow i una especialització en 
gestió energètica que es contempla en creixement i totalment 
estratègica per al centre de recerca. 

Des de la vessant més ecològica, Eurecat coordina projectes 
com el Demoware que serà capaç d’augmentar la capacitat 
europea per beneficiar-se de la seguretat dels recursos i els 
beneficis econòmics dels programes de reutilització d'aigua 
sense comprometre la salut humana i la integritat del medi 
ambient, l’InSiTraTe que està demostrant, a escala de 
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planta pilot, la viabilitat de la bioremediació, in situ, d’aigües 
subterrànies contaminades amb nitrats per a la producció 
d’aigua potable, el projecte ZELDA que recupera les sals i 
altres compostos dissolts per evitar el seu vessament a la 
xarxa pública i ho fa mitjançant l’evaporació solar avançada, 
el RELEACH, projecte centrat en demostrar i difondre la 
viabilitat tècnica i econòmica de reduir l'impacte 
mediambiental global de la gestió de residus mitjançant 
l'adopció de noves estratègies de tractament de lixiviats 
d'abocador basat en l'ús de les diferents tecnologies existents, 
principalment processos de separació de membranes, amb 
l'objectiu final de reduir, tant com sigui possible, la 
descàrrega de líquids dels abocadors, o el Bluescities que 
desenvolupa la metodologia per a un enfocament coordinat 
per a la integració dels sectors de l'aigua i els residus dins de 
les “Ciutats Intel·ligents”, identificant sinergies d'acord amb 
el context Smart City i complementant altres àrees 
prioritàries com l'energia, el transport i les TIC. 

Dins la convocatòria EEB (Energy Efficiency Building) de la 
Comissió Europea, Eurecat ha consolidat la seva aposta en 
aquest àmbit, esdevenint la primera entitat catalana en 
retorn i nombre de projectes presentats. A nivell nacional 
espanyol, l’entitat estaria entre la segona i la tercera posició, 
igual que per a les convocatòries centrades en el tòpic Water. 
Així, Eurecat es converteix en un centre de referència en 
l’impuls de l’eficiència i la sostenibilitat amb capacitat de 
coordinar i liderar, ara mateix, més de 20 projectes sobre 
construcció sostenible, innovadors amb un impacte rellevant 
sobre la societat, l’economia i el medi ambient. 
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Convocatòries com la Eco-innovation Initiative de la Comissió 
Europea, el Programa Energía Inteligente para Europa o la 
convocatòria LIFE+2012, entre d’altres, completen l’abast 
d’aquesta àrea d’R+D+i d’Eurecat que preveu créixer en 2016, 
arribant a treballar en uns 40 projectes i dedicant un equip 
especialitzat de més de 25 persones. 

Algunes realitats preocupants que ens han de fer 
reaccionar globalment: 

Amb el ràpid creixement demogràfic, les extraccions d'aigua 
s'han triplicat en els últims 50 anys i es preveu que per a 
l'any 2025, augmentaran en un 50%, ,en els països en 
desenvolupament (SIWI 2012; UNESCO 2012). Les 
demandes que competeixen pels escassos recursos hídrics 
poden conduir a una escassetat de subministrament estimada 
del 40% el 2030 (2030 Grup de Recursos d'Aigua de 2009). 
Recentment, el Fòrum Econòmic Mundial (2014) va identificar 
la crisi de subministrament d'aigua com un dels tres 
principals riscos globals. 

L’aigua subterrània constitueix un dels principals recursos 
d'aigua dolça del nostre planeta, proporcionant funcions i 
serveis útils per als éssers humans i el medi ambient. A molts 
països europeus, aquest recurs es troba cada vegada més 
contaminat amb nitrats a causa de les activitats 
antropogèniques, com ara l'ús excessiu de fertilitzants 
químics i orgànics com els purins. 

S'estima que el potencial de substitució d'aigua dolça, a 
través de la reutilització de l'aigua, varia entre 1-17% en els 
països europeus, amb efectes encara més alts en l'escala 
local i regional. 

Europa és el segon major productor d'acer del món, amb una 
producció de 168 milions de tones. El 46% d'aquesta 
producció es realitza a través de mitjans elèctrics que 
generen 10-20 kg de pols de forn d'arc elèctric (EAFD) per 
tona d'acer produït. Si no es tracta, aquesta pols és 
considerada un residu perillós i els costos de gestionar 
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els, aproximadament, 1,3 milions de tones d’EAFD que 
Europa produeix anualment costa més de 100 milions d'euros 
l'any. 

Els edificis representen el 40% del consum d'energia europeu 
i un terç de les emissions de GEH (gasos d'efecte hivernacle). 
Cal donar resposta a la necessitat urgent que Europa es 
transformi en una economia de baixes emissions de carboni 
per complir els objectius de seguretat de clima i energia. 

L'economia de la Unió Europea utilitza 16 tones de materials 
per persona i any, dels quals 6 tones es converteixen en 
residus, la meitat d'ella va a un abocador. En total, la UE 
produeix fins a 3 milions de tones de residus l'any. Tots 
aquests residus tenen un gran impacte en el medi ambient, 
contribuint a les emissions de contaminants i gasos d'efecte 
hivernacle que provoquen el canvi climàtic, així com les 
pèrdues significatives de materials. 


