
Diàlegs
entorn a la innovació  

i ús de recursos  
no convencionals  

industrials

BIOCONSTRUCCIÓ 
I CONSTRUCCIÓ  
SOSTENIBLE

Dimarts 22 de març de 2022

9.00-14.00 h

 Online

Amb la col·laboració de:



09.00 Obertura institucional i presentació de Residurecurs: Borsa de Subproductes de Catalunya

09.15  Visió industrial

Aïllaments naturals amb cotó reciclat (GEOPANNEL)

Rehabilitació edificació  amb cel·lulosa recuperada (AISTERCELL)

Ús del subproductes del cànem en la construcció (IBERCÀNEM, SL)

Obtenció d’àrids reciclats rentats per a la fabricació de formigó sostenible H-Zero (HERCAL) 

Fabricació de conglomerant mineral 100% ecològic (INTEC-NANOTECH)

Base de materials i xarxa d’empreses amb materials reciclats (COCIRCULAR)

Metodología per construir edificis C2C Circulars (EIG (EcointelligentGrowth)) 

Programes de gestió de l'anàlisi del cicle de vida a la construcció TCQi TCQ (ITeC - Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya)

 Requisits nous materials, productes i sistemes. Principis de circularitat, carboni embegut i 
altres (AHC)

Bioconstrucció i eficiència energètica en grans edificacions (H.A.U.S.)

Certificació Green Building (Green Building Council) 

11.30 Preguntes audiència

11.40  Visió acadèmica

 RECYBUILDMAT: Ús de residus tèxtils i materials naturals pel Desenvolupament de materials 
per la construcció sostenible (EEABB-UPC)

 VALSUCANEM: Aprofitament residus de canemuixa (subproducte del ànem) en l’àmbit de 
construcció (CATMech_UPC) 

 REOLIVAR: Biomaterial base residus de pinyol d’oliva i altres residus agroalimentaris per 
panells aïllants i mobiliari (NAIFACTORY LAB)

 FOUNDRYTILE: Valorització de la fracció fina i de les sorres de fosa fèrria en la producció 
de rajoles ceràmiques (EURECAT)

 Laboratori de Investigació Tecnològica en Edificació Industrial i Sostenible (LITEIS-UIC). (PICH 
ARCHITECTS)

12.40  Reptes normatius per a la construcció sostenible

 TERRAQUI

 12.55  Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges FONS NEXT GENERATION EU

Pendent de confirmar ponent per part l’AHC 

13.10  Oportunitats, serveis i ajuts per incorporar la sostenibilitat a l’estratègia de l’empresa 
 ACCIÓ

13.25  Resum i conclusions debat empresarial amb clusters i gremis i representants empresarials 
del sector de la bioconstrucció i construcció sostenible (Alba Cabañas, Directora Lab Ecoinnovació)
13.45 Tancament institucional
14.00 Fi de la sessió

Amb la col·laboració de:

 12.30 Preguntes audiència




