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• Objetius
• L’eina
• Futur de l’eina
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Objectiu: Generar una eina online (LCAENERBOOST®) de quantificació d’impactes ambientals

amb visió de cicle de vida que aporti informació ambiental contrastada per a la validació i

optimització de les noves tecnologies del sector de l’energia.

Lifecycle assessment plays an 
increasingly important role in climate 

mitigation research.

IPCC 5th Assessmnet Report (SRREN 
Annex II, Moomaw et al. 2011). 

Ecoinnovació

Investigació i 

quantificació 

ambiental

Validació i 

comunicació 

ambiental

Formació i 

capacitació 

ambiental

Prospecció 

d’estratègies de 

millora
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Energies renovables-Solars 
Fotovoltaiques

1. Black Silicon Plaques solars fotovoltaiques: 
3. Mono-si
4. Multi-si2. Tecnologia CIGS

Tecnologies 
d’emmagatzematge i 
subministraments d’energia

5. Bateries de segona vida

7. Bateries Plom-àcid
8. Bateries Ió-Liti

6. Bateries de fluxe

Piles combustibles 9. Piles combustibles 10. Motor dièsel-gasoil petita escala

Combustibles sintètics
11. Biometà per enriquiment

13. Gas Natural d’origen fòssil
12. Biometà per metanació

Smart Grid 14. Electricitat impacte amb sensors smart.
15. Impacte de consumir electricitat de xarxa 

actual.

Actuacions d’eficiència 
energètica

16. Act. Eficiència edificis 17. Escenari base dels edificis.

18. Act. Eficiència TIC 19. Escenari base d’una solució TIC actual.
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Proposta de valor

• Servei integral per a l’ecoeficiència i la presa de decisions

estratègiques.

• POTENCIAL RESULTAT – PAYBACK / ROI:

• AMBIENTAL

• Petjada de Carboni

• Acidificació Terrestre

• Eutrofització

• …

Socis clau

• Clústers

• Instituts tècnics i d’investigació

• Desenvolupador software ja posicionat per integrar l’eina

Segments de clients

• Empreses privades

• Empresas publicoprivades

[MULTISECTORIAL]

Beneficis pel sector/empresa

Validació Ambiental de les innovacions i/o estratègies aplicades a productes/serveis.

Transferència de coneixement ambiental al sector en el marc de les comunitats RIS3CAT.

Promoure la ecoinnovació / economia circular identificant els punts de millora del cicle de vida dels productes/serveis.

Col·laboració sectorial entre empreses i un major coneixement del propi procés a nivell ambiental per cada empresa.
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• Reptes
• Barreres
• Solucions
• Aprenentatges
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• Requereix del treball conjunt de l’expert en el 

producte i en la metodologia d’ACV.

• Tenir dades consistents, exhaustives i que siguin 

representatives del producte per poder comparar 

amb altres productes. 

• Obtenir bona qualitat dels resultats amb les 

dades disponibles. 

• Aconseguir una eina que sigui fàcil i útil per 

l’usuari.

• Exportar resultats fàcilment interpretables que 

permetin la presa de decisions més informades a 

nivell ambiental.

• Al ser una tasca paral·lela als projectes a vegades

no hi ha prou disponibilitat de temps o un bon

flux d’informació pel que poden haver llacunes

d’informació o males interpretacions.

• Les dades d’inventari utilitzades de laboratori no

són extrapolables a nivell industrial el que

suposa una barrera per comparar amb les

tecnologies convencionals.

• Al ser tecnologies en desenvolupament algunes

etapes no estan considerades ja que no es

preveuen i requereix adaptar també els resultats

amb què es vol comparar.
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• Comunicació i seguiment via email fluida i amb recordatoris. 

• Dur a terme reunions tècniques per aprendre al màxim el funcionament de cada projecte i/o tecnologia, els 

seus cronogrames, etc. 

• Preparar formularis per la recollida d’informació personalitzats per cada projecte.

• Adaptació continua dels inventaris segons els requeriments de cada projecte.

• Resoldre la falta de dades primàries amb les dades bibliogràfiques disponibles més adaptables.

• Treballar conjuntament amb els experts en el producte i amb IREC per reconèixer i anticipar requeriments en 

les dades. 
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