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Precision Consulting també disposa de servidors webs propis que permeten albergar les bases

de dades relacionades amb els projectes desenvolupats. També pot oferir serveis de

manteniment del software desenvolupat i del servei web a on es trobi emmagatzemat.

Precision Consulting SL és una empresa dedicada a la

informàtica; tant en la venda d’equips i perifèric, com

en el desenvolupament de software i aplicacions

específiques pels seus clients.

Precision Consulting disposa de programadors propis

amb capacitat de desenvolupar software, aplicacions

on-line i aplicacions de mòbils amb els llenguatges de

programació més actualitzats.







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





ACTION LINES

ESTORELOT

FLEXEDINET

REFER

COSIN

NAenCAT

LCT

SG

LCA
Enerboost

MicroTic

EE

RIS3CAT ENERGY COMMUNITY



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.



https://lcaenerboost.com/




․ L’anàlisi ambiental comparatiu pels casos en el que es desenvolupen tecnologies innovadores ha de ser 

gestionat amb cura:

› els consums energètics i de materials en projectes d’innovació no estan optimitzats com ho estan les 

tecnologies convencionals i a nivell de fabricació l’impacte surt penalitzat per aquest factor.

․ Hi ha molta feina formativa i pedagògica a fer en l’anàlisi ambiental i en integrar conceptes de cicle de vida 

en el món de l’energia.

․ Cal informació i experiència tècnica de primera mà per aprendre al màxim el funcionament de cada projecte 

i/o tecnologia, els seus cronogrames, etc. i reduir errors en l’inventari.

․ Cal 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 per reconèixer i anticipar requeriments en les dades. 


