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El Programa de Generació d’Idees és una iniciativa del Parc de Recerca UAB que té
l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport a
modelar les idees del personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics del
campus de la UAB a partir de reptes proposats per la indústria.
La 11a edició del Programa de Generació d’Idees s’enmarca dintre del Projecte Europeu SeeRRI ("Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe
through Responsible Research and Innovation" per integrar els principis de Innovació i
Recerca Responsables).
Aquesta edició ha estat enfocada a generar projectes per revaloritzar els residus sobrants de les empreses i institucions, el que s’anomena simbiosi industrial. L’objectiu és
detectar les necessitats i oportunitats actuals en matèria de gestió de residus industrials
i avançar cap a una economia verda.
El programa combina la formació teòrica i pràctica per tal que els investigadors coneguin com transferir la seva tecnologia a la societat a partir d’una idea basada en la
recerca que desenvolupen o provinent de reptes plantejats per altres actors del sector
(empreses/administració i ciutadania).
L’objectiu principal és fomentar sinergies entre agents del sector i potenciar projectes
enfocats a generar nous models de negoci en aquests àmbits.
El Programa de Generació d’Idees inclou un laboratori d’idees, un programa d’emprenedoria, que inclou formació, assessorament i prototipatge i un concurs final.
El punt de partida d’aquesta iniciativa és una o diverses sessions creatives i de co-creació amb els agents de la quàdruple hèlix per definir els reptes del sector. Hi involucrem
ciutadania, Administració, personal investigador i empreses per tal de poder definir conjuntament projectes que responguin a necessitats reals de tots els actors de la societat.
Un cop definits els reptes, s’obra una crida a personal investigador del campus de la
UAB que vulgui donar-hi resposta. Aquí comença un curs formatiu en emprenedoria,
on es formen grups multdisciplinaris per desenvolupar solucions innovadores. A més de
formació, les persones participants tenen assignat un mentor expert de mercat que els
ajuda a validar la tecnología i la millor aplicació per arribar més ràpid al mercat. A més,
els concursants desenvoluparan un prototipatge de les solucions als UAB Open Labs,
la xarxa d’espais d’innovació oberta de la Universitat.
Per últim, el Programa celebra un concurs finals on els participants presenten els seus
projectes i els prototips desenvolupats als UAB Open Labs i un jurat d’experts del sector escull les millors solucions.

La nostra metodologia:

"

Apliquem estratègies creatives i treballem
conjuntament amb empreses, personal investigador,
administració i ciutadania per desenvolupar projectes
innovadors basats en la recerca.

"

Laboratori
d’idees

Sessions formatives
i mentoring

Protipatge

Reptes

Formació i
acompanyament

Disseny i creació
dels prototips als
UAB Open Labs.

Calendari
Del 29 de setembre al 17
de desembre de 2020

Idiomes
Català i anglès

Horari
De 10:00h a 12:00h
Sessions de matí*

Grups de treball
Equips de treball
multidisciplinaris

Preu
Curs gratuït
Places limitades

Participants
Investigadors,
doctorands, entitats
i empreses

Concurs
Concurs entre els
projectes

Resultats

5
20
10
2
2

PROJECTES
DESENVOLUPATS
INVESTIGADORS
INSCRITS AL PROGRAMA
REPTES
PROPOSATS
ENTITATS
PATROCINADORES

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Barcelona Synchrotron Park

PROJECTES
PREMIATS

Primer premi: WaBiRe

1000 euros en metàl·lic, 500 euros més per al desenvolupament del
projecte, 500 euros per a la difusió en xarxes socials i per crear una
campanya de micromecenatge, a més de sis mesos d'incubació a
l'Edifici Eureka del Parc de Recerca UAB.

Segon premi: SILVIN

500 euros en metàl·lic, 500 euros per al desenvolupament del
projecte, 500 euros per a xarxes socials i micromecenatge, i sis mesos
d’incubació a l’edifici Eureka.

WaBiRe guanya l'11a edició del
Programa Generació d'Idees
Un grup format per quatre doctorands
del Grup d'Enginyeria de Bioprocessos
i Biocatàlisi Aplicada de la UAB ha
guanyat el concurs final d'aquest
programa d'emprenedoria del Parc
de Recerca UAB amb una proposta
de negoci per reutilitzar la biomassa
forestal convertint-la en àcid glicòlic,
un producte molt usat en cosmètica.
El passat 17 de desembre va tenir
lloc la final del Generació d'Idees,
un programa que en aquesta 11a
edició buscava detectar oportunitats
de negoci en matèria de gestió de
recursos i revalorització de residus, i
alhora fomentar l’esperit emprenedor del
personal investigador.
Durant el concurs final, quatre grups d'investigadors i investigadores de diferents universitats
van presentar els seus projectes davant d'un jurat expert en valorització d'idees de negoci, que
van seleccionar WaBiRe com la proposta guanyadora.
El projecte de WaBiRe dóna resposta a un dels reptes que van plantejar diferents empreses
i administracions a l'inici del programa. En aquest cas, la seva idea de negoci és un repte de
l'Ajuntament de Sant Cugat per reaprofitar l'excedent de biomassa forestal de Collserola, tot i
que és aplicable a d’altres territoris. WaBiRe proposa la producció d’àcid glicòlic, molt utilitzat
per la indústria cosmètica, per mitjà de biosíntesi, només fent servir la matèria orgànica natural
en la biotransformació.
Tot i que la durada del programa és de només dos mesos, els integrants de WaBiRe van explicar
que ja tenen empreses, com Natura Bissé, que estarien interessades en poder incorporar l’àcid
glicòlic natural com a principi actiu de les seves formulacions.
Aquest primer premi consisteix en 1000 euros en metàl·lic, 500 euros més per al desenvolupament
del projecte, 500 euros per a la difusió en xarxes socials i per crear una campanya de
micromecenatge, a més de sis mesos d'incubació a l'Edifici Eureka del Parc de Recerca UAB.
Els projectes finalistes
El segon premi el va obtenir SILVIN, un equip format per membres de la UAB, Leitat i el CNMIMB, que van presentar una idea de negoci responent a un repte de Granolllers Mercat. SILVIN
proposa la producció d’antioxidants, útils per a la indústria cosmètica, a partir de la pellofa del
cafè. Aquest equip va ser premiat amb 500 euros en metàl·lic, 500 euros per al desenvolupament
del projecte, 500 euros per a xarxes socials i micromecenatge, i sis mesos d’incubació a l’edifici
Eureka.
Al concurs final també es van presentar dos projectes més. D’una banda, SIVORG, que estava
format per personal investigador de la UAB, la UPC i la UVIC, i van resoldre un repte relacionat
amb el tractament d’aigües residuals de la indústria alimentària amb la producció de biogàs.
D’altra banda, NANOMEL, que també oferien una solució per al tractament de les aigües
residuals i fangs amb nanopartícules de melanina.
Aquesta edició del Programa s'ha organitzat dins el projecte europeu SeeRRI i compta amb el
patrocini del Barcelona Synchrotron Park i l'Ajuntament de Sant Cugat, i el suport de Catalunya
Emprèn i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Programa

1
29/09/2020
09:30h-13:30h

Fase 1:
Laboratori d’Idees
Taller d’ideació: co-creació per idear nous projectes i solucions disruptives
Taller per compartir els reptes proposats per les empreses i entitats amb els participants
i així poder identificar solucions a partir a partir de la metodologia Design Thinking i
dinàmiques de treball co-creatiu. L’objectiu és la identificació de solucions basades en
recerca per part d’equips multidisciplinaris amb experts i participants del curs.

A càrrec David Hernàndez Salazar, dissenyador Industrial, expert en design thinking i
emprenedor.

2
05/10/2020
10h-12h

Fase 2:
Sessions formatives i Mentoring

Com validar el nostre Projecte: introducció al Lean Start Up
L’ús d’eines com el Business Model Canvas i el Customer Discovery per dissenyar
i començar a validar la solució plantejada. Identificació del problema / oportunitat:
Identificació de clients, validació dels mateixos.
Desenvolupament de les idees estructurant la informació: Dades reals de la necessitat,
plantejament de la solució, mesura del mercat i dels possibles competidors, viabilitat
d’una proposta de solució i legislació.
A càrrec de Júlia Palma, responsable d’emprenedoria al Parc de Recerca UAB.

Cas d'èxit: AllRead Machine Learning Technologies
A càrrec de Marçal Rossinyol, CTO & CoFounder.

06/10/2020
10h-12h

Design Thinking i Prototipatge
Es donarà a conèixer la metodologia de design thinking, començant a visualitzar com la
nostra idea es pot transformar en un prototip.
S'impartiran nocions bàsiques de programes de prototipatge i s'explicarà què es pot fer
amb el maquinari disponible als laboratoris d'innovació oberta de la UAB. Els participants
també adquiriran coneixements de modelatge bàsic.
A càrrec de David Hernández Salazar i Alfons Miàs, responsable dels UAB Open Labs.

Cas d'èxit: Casa Tarradellas

A càrrec de Miquelina Saborit, Marketing & Communication Manager.

07/10/2020
10h-11:45h

Protecció del coneixement
•
•
•
•
•

Conceptes bàsics
Tipus de proteccions
Internacionalització de la patent
Contractes de llicència
Models de valorització de la tecnologia

A càrrec de Marta Tort, tècnica de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB.

Cas d'èxit: Roca Sanitario

A càrrec de Juan Antonio Caballero, Environmental Department Manager.

08/10/2020
10h-12h

Tècniques de presentació
Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’explicar en públic les seves
idees i projectes, sent clars i concisos i a la vegada capaços de transmetre els aspectes
més rellevants i convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar
l’atenció.

A càrrec de Bibiana Villa.

OCTUBRE
NOVEMBRE
1h/setmana

Mentoring
Un cop acabada la formació de 4 dies, els equips tindran un mentor assignat que els
acompanyarà en el procés de validació del problema i la solució. Tindran reunions
setmanals per equips.
Després de la reunió amb el mentor corresponent (1 hora), els equips es reuniran amb els
coordinadors del programa per compartir entre tots com va l’evolució del projecte i que
és el que han aprés (1 hora).
Dies: 15, 22, 29 d’octubre i 5,12 i 19 de novembre (1 hora de mentoring i 1 hora de
seguiment amb els coordinadors del programa).
El dia 23 de Novembre els equips faran una presentació del projecte on s’avaluarà si han
validat el problema, verificat la solució i identificat la millor aplicació.
Es triaran els projectes que poden passar a la fase 3 de Prototipatge

3
23/11/2020
16/12/2020

Fase 3:
Propotipatge

Prototipatge als UAB Open Labs
En aquesta fase, els equips tindran 3 setmanes d’assessorament i mentoria personalitzada
per dissenyar i crear els seus prototips als UAB Open Labs.
Es garantitza el finançament de la construcció dels prototips fins a un màxim de 5.000
euros a repartir entre tots els equips que hagin passat a aquesta fase.

4
17/12/2020

Fase 4:
Concurs final

Concurs de projectes i acte de colenda
Els finalistes presentaran les seves idees de negoci durant 5 minuts davant d’un tribunal
que estará format per experts en valorització d’idees de negoci i de les empreses
patrocinadores. El tribunal será l’encarregat de seleccionar el projecte guanyador.
Aquest esdeveniment serà públic, a més, es comptarà amb la participació d’empreses
del sector i experts de capital risc.
Dotació dels Premis
•

1er premi: 1.000€ en metàl·lic, més 1.000€ en materials pel desenvolupament de
Projecte, més 500€ per la difusió en xarxes i mentoring per a crear una campanya
de crowdfunding per la prova de concepte. A més, 6 mesos d’incubació a l’Edifici
Eureka a un espai d’oficina per desenvolupar el projecte i convertir-lo en una
oportunitat de negoci. Valoració del premi: 4.000€.

•

2n premi del públic: 500€ metàl·lic i 500€ en materials pel desenvolupament de
Projecte i 6 mesos d’incubació a l’Edifici Eureka. Valoració del premi: 2.000 euros

Personal formador

Júlia Palma
Cap de l’àrea
d’Emprenedoria, Parc
de Recerca UAB

David Hernández
Dissenyador Industrial, i
expert en Design Thinking

Alfons Miàs
Coordinador dels
UAB Open Labs.

Marta Tort
Tècnica en patents i
transferència tecnològica
de l’Oficina de Valorització i
Patents de la UAB.

Bibiana Villa
Coach executiva i
formadora

Personal mentor

Raúl Aragonés
Founder, President and
Business Developer, AEInnova.

Eulàlia Clos
Managing Partner,
E2c Consulting.

Carles Martinez
Director Ciane
Consulting.

Juanjo Villanueva
Catedràtic Emèrit de
Ciències de la
Computació a la UAB.

Miguel Angel Marco Josep Miquel Torregrossa
Director d’inversions
Exdirector d'innovació
d’InnoEnergy.
de Roche

Josep M. Valero Pascual
IT System Engineering
Analyst Senior, Nestlé
Iberia.

Gabriel Izard
Director del Executive
Master in Business
Management (UAB).

Col·laboradors

Marçal Rossinyol
CTO & CoFounder at
AllRead Machine Learning
Technologies

Miquelina Saborit
Marketing & Communication
Manager, Casa Tarradellas

Juan Antonio Caballero
Environmental Department
Manager, Roca Sanitario

Reptes proposats
Com podem optimitzar els processos de gestió i de tractament actual dels residus per maximitzar la
recuperació de materials:
Situació actual: Actualment el material recuperat RPET, te molta demanda, de fet, les empreses que transformen els
residus d’envasos de PET en RPET, tenen el material venut per tot l’any, degut a la creixent demanada. Actualment,
tot i que hi ha certes marques d’ampolles que incorporen un % de RPET en la fabricació de nous envasos, es dona
la circumstància que un dels principals destins d’aquest RPET son les safates per alimentació.

Això esdevé un problema en l’actual sistema de separació de les plantes, ja que fins ara, aquest material havia
estat usat bàsicament per fer ampolles, amb una morfologia concreta. Les plantes, havien preparat els sistema
de selecció i triatge tenint en compte aquesta morfologia, però amb la creixent fabricació de safates de PET,
moltes s’estan perdent. Les ampolles tenen. El cos cilíndric, el que afavoreix que passi pel sistema de vibrants, i
posteriorment, en el separador d’òptics, els bufadors les empenyin al lloc que els correspon. Les safates, al ser
plantes, i no disposar de suficient superfície, el que està passant es que molt material s’està perdent.
Problemes no resolts: Com assegurar que el sistema de separació per òptics, a banda d’identificar el material,
faci que es separi correctament, amb un sistema de bufat que contempli la morfologia del envàs.
Repte: Aconseguir que cap safata de PET o RPET es perdi en els sistemes de separació per maximitzar la seva
circularitat.
Entitat: Gremi de la Recuperació Residus de Catalunya

Reutilització dels envasos de plàstic:
Entitat: Borsa de Subproductes

Cerca de solucions per incrementar el triatge al sector textil:

Situació actual: A Catalunya cada ciutadà genera una mitjana de 21 kg anuals de residu tèxtil. D’aquest elevada
quantitat només un 12 % es recull selectivament (una part important del qual s’acaba enviant a tercers països), i el
88 % restant acaba a l’abocador o s’incinera. La CE ha establert l’obligatorietat de recollir selectivament el residu
tèxtil abans del 2025 però, actualment, no estan adequadament implantades estratègies de reutilització, reparació,
reciclatge, upcycling o revalorització que assegurin l’aprofitament massiu del residu tèxtil que es pugui arribar a
recollir en el futur.
Problemes no resolts:
Excessiva implantació del model de consum fast-fashion. Absència d’etiquetes que acreditin una fabricació i
composició sostenible de la roba. ·
• Dificultats de reciclar i valoritzar el residu tèxtil: es fabrica utilitzant barreges de molts materials de difícil
separació, la separació es sol fer manualment, no existeix una suficient traçabilitat de la composició dels
materials, etc.
• Manca d’iniciatives de nous models de negoci basats en la reparació o servitització dels productes
Repte: Incorporar l’economia circular en el sector del tèxtil (amb requisits de durabilitat, reciclabilitat i de producció
sostenible), que permeti allargar el valor dels recursos i productes tèxtils. Possibilitat d’explorar noves oportunitats
d’utilitzar el residu tèxtil en altres sectors econòmics, transformant-los en altres productes.
Entitat: Borsa de Subproductes i Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Reptes proposats
Recuperació de Biomassa Urbana i Forestal:

Situació actual: L’espai de Collserola, amb una superfície d’aproximadament 11.000 ha, conté un ampli ventall
d’ambients naturals mediterranis, predominantment boscos, però també formacions de vegetació baixa, que acullen
una variada fauna. Però també és un territori altament antropitzat, i amb una gran pressió urbanística, especialment
residencial.
Problemes no resolts: Els espais forestals tradicionalment han estat utilitzats per l’home per a aprofitaments
silvícoles. Però fa molt temps que bona part d’aquestes activitats han estat abandonades, provocant que s’acumulin
quantitats importants de biomassa en els espais forestals, augmentant de forma exponencial el risc d’incendi. El fet
de trobar-se en un entorn amb molta pressió antròpica i la presència i proximitat de grans nuclis de població no fa
més que augmentar aquest risc i els danys que pot ocasionar.
Des de l’àmbit públic és molt complexa gestionar aquestes masses, que poden ser tant públiques com privades. I
des del sector privat, ara per ara no resulta econòmicament rendible el seu aprofitament. Mentrestant el seu volum
continua creixent, i la problemàtica resulta cada cop més urgent.
Repte: El repte que es presenta és realitzar propostes per l’aprofitament de la biomassa, o d’elements concrets
d’aquesta, de forma que siguin econòmicament rendibles i propiciï la neteja i gestió sostenible de l’espai forestal i
vegetal de Collserola. Aquests aprofitaments han de ser alhora compatibles amb els assentaments poblacionals i
les infraestructures i equipaments actuals.
Entitat: Borsa de Subproductes i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Valorització del sobrant alimentari:
Entitat: Borsa de Subproductes

Revalorització dels recursos del café. Sacs de jute, la pellofa i el marro:
Situació Actual: Les empreses del sector de la torrefacció de cafè generen principalment tres classes de
subproductes: la pellofa de cafè, els sacs de cafè, i, si tenen cafeteries, els pòsits de cafè. Aquests recursos
acaben convertint-se, en el millor dels casos, en compost (pòsits) quan no acaben a abocador (pellofa i sacs de
pita i yute), tot i tenir qualitats que els converteixen en recursos de valor.
Problemes no resolts: Avui en dia, les empreses catalanes del sector són majoritàriament petites empreses, amb
dificultat per plantejar solucions d’abast a qualsevol d’aquests residus.
Repte: Revalorització dels recursos del cafè
Entitat: Granollers Mercat

Recuperació de les aigües residuals industrials:

Situació Actual: Les indústries del sector alimentari produeixen grans quantitats d’aigües residuals amb alta
càrrega de matèria orgànica que cal que tractin en depuradores internes per rebaixar-la fins als límits acceptables
per la xarxa de sanejament que les deriva fins l’EDAR municipal. La majoria de la industria té depuradores físicoquímiques, que el que fan és destruir aquests càrrega o recurs/residu orgànic que tindrien un potencial energètic
en forma de metà que pot substituir carburants fòssils de producció d’energia tèrmica.
Problemes no resolts: Alternatives per fer arribar l’aigua amb càrrega orgànica, i aquesta s’aprofités per a la
producció d’energia, podria haver un incentiu d’oferta i de demanda, i per tan es podrien eliminar les depuradores
fisicoquímiques en alguns casos.
Repte: Recuperació de les aigües residuals industrials amb càrrega orgànica pel aprofitament d’aquestes.
Entitat: Granollers Mercat

Reptes proposats
Recuperació dels fangs de depuradores:

Situació actual: Grau, S.A. disposa d’ un sistema de depuració biològica i fisico-química que genera uns llots que
s’ han de retirar parcialment del sistema quan n’ hi ha en excés.
Problemes no resolts: Tot i els intents de revaloritzar-los, la manca de capacitat de tractament i/o els problemes
de l’ Agència de Residus en els llots provinents d’ indústria tèxtil (Codi LER 040220), fan que sovint haguem de tirar
aquests llots (residu no perillós) a abocador controlat.
Repte: Aconseguir poder-los aprofitar per generar bio-gas, compostatge, etc. de manera que els poguem valoritzar
i evitar llençar-los com a residu.
Entitat: empresa Grau SA (Sabadell)

Mineria d’abocadors: recuperació de materials mitjançant tècniques d’extracció:

Situació actual: A Catalunya hi ha actualment en funcionament 23 dipòsits controlats de residus municipals, 22
de residus industrials i 56 de residus de la construcció. Malgrat que en els darrers anys han anat incrementantse els percentatges de recollida selectiva i de valorització d’aquests residus, es considera que hi ha una enorme
quantitat de materials potencialment valoritzables que estan dipositats en aquestes instal·lacions, i que podrien ser
recursos útils pels processos productius actuals. A banda, els abocadors actuals estan esgotant la seva capacitat
i és extremadament difícil trobar ubicacions per a la implantació de nous dipòsits. Malgrat que la disposició en
abocador dels residus cada cop serà menor (de fet les directives europees limiten al 10% d’abocament de residus
municipals el 2035), encara és una via de gestió necessària per alguns residus que actualment no és possible
valoritzar.
D’acord amb alguns estudis, les tecnologies disponibles es consideren prou desenvolupades per a emprendre
aquest tipus de projectes, que significarien un impuls econòmic pel país, la creació de llocs de treball i la reducció
de la dependència exterior d’algunes matèries primeres. Així mateix, serien projectes que contribuirien a assolir els
compromisos de mitigació del canvi climàtic.
Problema no resolt: Buidar els dipòsits controlats i processar els residus dipositats per extreure els materials
valoritzables és un procediment molt intensiu i molt car, que sembla no té una rendibilitat econòmica suficient avui
en dia per a compensar l’esforç econòmic que representa.
Repte: Es considera que a Catalunya hi ha potencial per aplicar la mineria d’abocadors, però no en tots els abocadors
ni en tots de la mateixa manera. Per a garantir la viabilitat dels projectes farà falta la realització d’investigacions
que seleccionin els abocadors amb major potencial, i la determinació de les millors tecnologies en cada cas per
procedir a aquesta minera d’abocador.
Entitat: Agencia de Residus de Catalunya

Integració de totes les borses de subproductes per maximitzar i escalar la simbiosi entre les Pimes:

Situació actual: En el cas de les pimes, els “residus” i/o altres elements que es podrien aprofitar amb la simbiosi
industrial es produeix a petita escala. Per altre banda, la gestió de les borses de suproductes no están integrades
i la seva gestió és pràcticament manual.
Problemes no resolts: aquesta situació fa que sigui molt més complicada la seva valorització i que sigui
econòmicament rentable tant pels que produeixen com pels possibles clients que aprofitarien aquest recurs.
Repte: que considerem és com escalar això o com guanyar massa crítica entre el conjunt de les pimes per tal que
sigui viable implementar la simbiosi industrial. Crear i desenvolupar un supply chain mitjançant inteligencia artificial
per integrar les borses de subproductes i automatitzar la seva gestió.
Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Borsa de Subproductes amb Projecte Porta

Col·labora

FOTOGRAFIES
Descàrrega disponible de les fotografies del Concurs final al Flickr del Parc de Recerca UAB.

ACTE FINAL
Torna a veure l'acte final del Programa Generació d'idees a través del codi QR o a
www.youtube.com/user/ParcRecercaUAB

ELS PROJECTES

Resum Executiu

WaBiRe
Bioproducció d’àcid glicòlic a partir de la utilització de
biomassa forestal.

NECESSITAT

SOLUCIÓ

1.

Necessitat d’una gestió forestal
rentable i eficient per la prevenció
d’incendis

1.

2.

Desaprofitament i falta de valorització de la biomassa

3.

Eliminar compostos químics perillosos dels cosmètics.

4.

Demanda de productes naturals.

5.

Esgotament dels recursos naturals
i necessitat de re-aprofitament.

Valorització dels residus de biomassa forestal utilitzant-los com
a matèria prima per la producció
d’àcid glicòlic.

2.

Evitar l’ús de compostos químics
perillosos com el formaldehid
(cancerigen) mitjançant la biosíntesis.

3.

Ús de microorganismes que integren mecanismes ja existents a la
natura per produir àcid glicòlic.

EQUIPO
Miquel García Bofill, PhD
student
Investigador especialitzat
en reaccions biocatalitzades
d’interès per la indústria
alimentària i cosmètica.
Dilatada experiència en disseny
gràfic i de procés. 3 articles.

Javier Garrigós Martínez,
PhD student

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS

Més de 5 anys dedicat a
la optimització i escalat
de fermentacions per a
la producció de proteïna
recombinant. Actualment
project leader a ©BioIngenium.
2 articles.

L’àcid glicòlic és un pilar clau en la indústria cosmètica i s’empra des dels anys 90s per a
tractaments de la pell contra l’acne, punts negres, psoriasis, caspa, anit-edat, etc.
La producció de l’àcid glicòlic actualment es realitza mitjançant mètodes químics on s’utilitzen i generen productes tòxics i cancerígens com el formaldehid. Aquest compost, és la
principal matèria prima en la síntesis convencional i sovint es troba present en el producte
cosmètic final, per tant cal evitar-lo.
La bio-síntesis emprada en aquest projecte, tan sols fa ús de matèria orgànica natural per
dur a terme la biotransformació. Microorganismes específicament seleccionats, s’alimenten
de sucres que metabolitzen per créixer i produir el compost d’interès. S’elimina d’aquesta
manera qualsevol contingut de substàncies altament perilloses.
Per altra banda, les condicions de treball i els alts rendiments que la bibliografia ja ha
demostrat, preveuen un cost de producció molt menor l’actual. Partint dels preus actuals
de mercat, l’àcid glicòlic natural obtingut, es podria vendre amb un marge de benefici net
del 40%.
Tenint en compte que aquests nutrients provenen de residus de biomassa forestal, la
nostra producció s’alinea amb els valors de bioeconomia i economia circular apostant per
processos industrials més sostenibles i amb menor impacte ambiental.

Josu López Fernández,
PhD student
Especialista en la producció
de biocombustibles i amb
experiència en l’avaluació
econòmica assistida per
software (SuperPro – Process
Design). 2 articles.

Jordi Solé Ferré, PhD
Centrat en la optimització
de bio-processos i escalat
pre-industrial. Experiència en
la indústria (DSM i InnoSyn) i
actualment gestor de projectes
(UPC). 5 articles.
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WaBiRe · Resumen Ejecutivo

ESTAT DE
DESENVOLUPAMENT
Actualment s’està realitzant una prova
de laboratori per produir l’àcid glicòlic
a partir d’un intermediari de la ruta
metabòlica d’un microorganisme
sense optimitzar (TRL 3). També s’ha
estudiat, utilitzant matèries primes
comercials que imiten a la matèria
prima real, el creixement i divisió del
microorganisme. L’àcid glicòlic produït s’està analitzant i comparant amb
el producte utilitzat actualment per
la indústria. També s’està estudiant la
viabilitat de diferenciar suficientment
el nostre procés perquè sigui patentable. S’estan preparant sol·licituds de
finançament públic per desenvolupar
la prova de concepte, validar i saltar a
TRL superiors.

PASSOS FUTURS
Un cop validada la prova de laboratori, s’establiran mecanismes de
protecció de propietat intel·lectual,
i s’enviarà mostres del producte a
diferents indústries perquè puguin
testar-lo en les seves formulacions.
Un cop validat el producte per part
de la indústria, es procedirà a realitzar
la prova de concepte a escala pilot
(2021-2022). Tot seguit, es dissenyarà
la planta de producció (2022-2023).

PROJECCIONS FINANCERES
El mercat de l’àcid glicòlic es troba a l’alça degut a la seva demostrada reputació
en tractaments de la pell i s’espera que creixi un 11.56% CAGR fins a un valor
de 415 M$ al 2030. Els mercats emergents es consideren Europa i Àsia-Oceania,
proveïts principalment per empreses químiques com Zhonglan Industry Co. Ltd,
Siddharth Chlorochem i Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
El projecte Wabire, marca com a objectiu obtenir una quota de mercat nacional
del 5% al 2023 (6.6 t), 15% al 2024 (20 t) i arribar a les 60 t el 2025 a l'iniciar les exportacions al mercat europeu, emfatitzant els tres grans valors del nostre producte: natural, sostenible i competitiu.

NECESSITATS FINANCERES
La realització de la prova de concepte (80-100 k€), que es durà a terme durant el
2021-2022, serà finançada públicament amb ajuts com Producte 2021.
Un cop validada la prova de concepte es pretén captar fons tant públics com privats
(600 k€ al 2022) per a la construcció de la planta. Amb aquesta s’espera iniciar la
facturació a principis de 2023 proveint al 20% d’empreses del Beauty Cluster.

PROJECCIONS FINANCERES
2021

2022

2023

2024

Ingressos

0

0

330 k€

1 M€

Despeses

50 k€

600 k€

80 k€

230 k€

-50 k€

-600 k€

250 k€

770 k€

0

0

40

100

Marge Brut
Nr de clients

ALIANCES
Grup d’Enginyeria de bioprocessos i biocatàlisis aplicada (UAB) – Col·laborar en la
sol·licitud de finançament i ús de les seves instal·lacions científiques en la realització de la prova de concepte.

PROPIETAT INDUSTRIAL,
INTEL·LECTUAL, FITES I
ALTRES
Detectades modificacions no
publicades/patentades del
microorganisme que atorguen
patentabilitat a aquest.
Secret industrial/Model d’utilitat com
a alternatives temporals a la patent
per a obtenir beneficis d’explotació
en Fase 3 del projecte i tramitar i
mantenir patent a escala europea.
Mercat/Àmbit geogràfic principal,
Espanya i Europa amb projecció
global.

Natura Bissé – Un cop certificat, estan interessats a poder incorporar l’àcid glicòlic natural com a principi actiu en les seves formulacions. Disposen d’una línia
sencera de productes basats en l’àcid glicòlic.
BASF –Disposats a col·laborar en les fases d’investigació i facilitar l’ús de les seves
instal·lacions. Estan interessats en la comercialització de l’àcid glicòlic BIO.
Possibilitat d’associar el projecte a una biorefineria existent, per aprofitar les eines
de tractament de la biomassa.

Resumen Ejecutivo

SILVIN
Nuestro objetivo es ofrecer una gama de productos dermoestéticos
sostenible y natural aprovechando la cascarilla de café generada por
las tostadurías locales.
Siguiendo un modelo de economía circular y gracias a las propiedades
antioxidantes de la cascarilla del café, SILVIN es capaz de extraer
compuestos bioactivos sin comprometer el futuro del planeta.

NECESIDAD
1.

El residuo de la cascarilla del café
se produce en altos volúmenes.

2.

Reducir los costes económicos y
ambientales de la gestión de este
residuo.

3.

4.

SOLUCIÓN

Generación de modelos de
negocios sostenibles donde se
promueva la revalorización de
residuos.
Alta demanda de dermocosmética efectiva, asequible y natural.

1. Implementación de una nueva
cadena de valor para la cascarilla
de café basada en un modelo de
economía circular.
2. Reducción de los costes de gestión a partir de la revalorización
del residuo
3. Extracción ácido clorogénico de
la cascarilla para aplicación en
productos de cosmética.

EQUIPO
Dra. Alejandra Cerda
Ingeniera Bioquímica Desarrollo y gestión de
proyectos en Leitat. Experiencia
en extracción de compuestos
bioactivos y economía circular.

Elena Olivera Begué
Ingeniera Química - Asistente
de investigación en el grupo
GICOM - UAB. Experiencia
en análisis de residuos e
innovación sostenible.

Marina Navarro Segarra

ASPECTOS INNOVADORES
Y DIFERENCIADORES
Las empresas tostadoras de café, en su proceso, descartan la cascarilla del café (24
kg/día en un tostador medio). Actualmente, esta se gestiona a través de un gestor
externo de residuos o se quema, generando altos costes económicos y medioambientales.

El principal aspecto innovador de nuestra propuesta de valor yace en la reconversión de este residuo industrial en un producto con valor agregado, interés comercial y con propiedades antioxidantes, como es el extracto de ácido clorogénico.
De esta forma el proyecto permite dar salida a residuos orgánicos que actualmente no poseen valor comercial.

Física - Candidata a doctora
en Electroquímica en el IMBCNM (CSIC). Experiencia en
revalorización de residuos
y desarrollo de productos
cosméticos.

Matias Gravenhorst
Postgrado de economía
circular y diseño industrial.
Emprendedor en ecircular.
Experiencia en proyectos
economía circular y design
thinking.

El concepto de SILVIN radica en el desarrollo de productos de dermocosmética
sostenibles basados en los compuestos activos del café. En este sentido, se propone i) la venta del principio activo puro que facilite a posteriori el lanzamiento de
ii) una línea de dermocosmética con respaldo científico, bajo impacto ambiental e
ingredientes naturales, que incorpore los diferentes compuestos activos provenientes de los residuos del café.
La diferenciación del proyecto reside en el uso de un subproducto como materia
prima para un nuevo proceso. Cambiando así el paradigma actual de producir,
consumir y tirar a través la generación de un nuevo bucle dentro de la cadena de
valor del café.
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SILVIN · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE
DESARROLLO
SILVIN cuenta con una patente que
confirma los beneficios cosméticos
del producto (tecnología con TRL 4-5).
Además, el extracto cuenta con un
número INCI, que lo cataloga como
ingrediente para su uso en dermocosmética.
A través de numerosas entrevistas, se
ha validado i) la disponibilidad de la
materia prima, ii) el interés industrial
por el compuesto activo y iii) el interés por parte del consumidor final.
Actualmente SILVIN propone como
estrategia impulsar, por un lado, el
compuesto activo ya listo para la
venta a las empresas distribuidoras y,
por otro, una crema facial anti-edad
que recoja las necesidades actuales
del mercado: naturalidad, instrucciones sencillas y transparencia hacia el
cliente.

PASOS FUTUROS
•

Ampliación de la línea de productos con otros subproductos
del café (ej. exfoliante con poso
de café).

•

Conseguir un acuerdo de explotación de la patente.

•

Optimización de la responsabilidad corporativa de la empresa
para asegurar estándares de
sostenibilidad y compromiso con
el medio ambiente.

PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL, HITOS Y
OTROS
El equipo está actualmente
gestionando un acuerdo de
confidencialidad con el CSIC para
la explotación de la patente WO
2013/004873 Al en España.
Se definirá la responsabilidad
corporativa de SILVIN, de manera de
que se cumpla con los estándares de
sostenibilidad y compromiso con el
medio ambiente.

MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA
El sector Beauty en España factura más de 630 M€/año y con clara tendencia a la
aparición de nuevas empresas disruptivas, como SILVIN.
El mercado de dermocosmética actual no cubre toda la demanda de las nuevas
tendencias, las cuales perfilan un nuevo tipo de consumidor, mujeres activas, con
poco tiempo y en búsqueda de nuevos productos de origen natural. Además,
muchos productos de este mercado tienen un etiquetado y empaquetado en
diacronía con sus principios, confundiendo al cliente sobre los beneficios y los
ideales de la cosmética natural.
Por otra parte, las empresas de ingredientes cosméticos, conocedoras de estas
tendencias, se encuentran actualmente en la búsqueda de nuevos proveedores
de principios activos con origen natural y sostenible. Requisitos que no cumplen
los compuestos químicos presentes en el mercado actual.

NECESIDADES FINANCIERAS
Los costes iniciales de SILVIN serán destinados a materias primas, instrumental y
costes de constitución, aprox 60.000 €.
Para llegar a la etapa comercial, realizar prototipos y la primera producción, además
de los costes fijos anuales, se valora un coste de 50.000 €. Los ingresos en el primer
año serán de la venta del extracto a granel a distribuidores y con el beneficio en el
2022 se lanzará la línea dermoestetica, logrando un break even point a finales del
2022. Se prevé que el retorno de capital invertido será posterior a los 4 años del
inicio de actividades.

PROYECCIONES FINANCIERAS
2021

2022

2023

2024

Ingresos

12500

202500

280000

312000

Gastos

85000

125000

175000

190000

Nº de clientes principio
activo (distribuidoras)

1

2

4

4

Nº de clientes crema

0

3000

6000

6000

ALIANZAS
Nuestras principales alianzas son las siguientes:
•

La empresa tostadora de café, Dibar café, facilitará a coste cero la materia
prima, de esta manera se ahorran el coste de gestión del residuo, así como
mejoran su huella ambiental.

•

CSIC, poseedor de la patente para el proceso de extracción del ácido clorogénico.

•

Granollers Mercat, posibilita la vinculación con el Gremi del Café de Cataluña,
asegurando la futura disposición de residuo.

•

Asociación Española del Café, AECAFE, apoyo de la investigación y difusión
del proyecto entre sus asociados.

•

Centros de estética locales, permitirán validar la experiencia de usuario proporcionando acceso a sus clientas para testear el primer prototipo.

Resumen Ejecutivo

SIVORG (Sistemas Integrados de Valorización ORGánica) es una
gestora de residuos que teje una red colaborativa entre PYMEs de
la industria alimentaria. Mediante el diseño y la operativa de plantas
de digestión anaerobia revalorizamos los residuos en biogás. La
optimización en base a la ubicación geográfica y la composición de los
residuos reduce los costes de tratamiento y aumenta la rentabilidad.

NECESIDAD

SOLUCIÓN

1.

Disponer de un tratamiento rentable y sostenible de los residuos
orgánicos industriales.

1.

Ofrecemos un servicio de gestión
integrada de residuos orgánicos
industriales.

2.

Reducir los costes de tratamiento
de residuos con elevada carga
orgánica, que actualmente requieren pretratamiento antes de
ser vertidos a la red municipal.

2.

3.

Cumplir el marco legal (Directiva 2010/75/UE) de vertido de
contaminantes, cada vez más
restrictivo.

Aplicamos digestión anaerobia,
una tecnología consolidada de
bajo coste de mantenimiento
y adaptable al tratamiento de
diferentes tipos y cantidades de
materia orgánica.

4.

Valorizar residuos y subproductos
como una estrategia de economía
circular.

3.

Mediante digestión anaerobia,
además de tratar los residuos, los
revalorizamos en biogás que
se aprovecha como fuente de
energía eléctrica y calor.

4.

La gestión combinada de residuos de distintas empresas con
características específicas permite
optimizar el tratamiento y reducir
sus costes.

ASPECTOS INNOVADORES
Y DIFERENCIADORES
La generación de residuos es un problema ambiental y económico mundial. Sólo la industria alimentaria en Cataluña produce más de 900 mil t/año de residuos, que representan
un 25% del total industrial. La mayoría de estos residuos se caracterizan por una elevada
cantidad de materia orgánica (DQO) y ausencia de contaminantes como metales pesados.
La respuesta actual a esta problemática consiste en sistemas de tratamiento físico-químicos in situ que consiguen reducir la DQO mediante un importante consumo de reactivos
químicos y, por tanto, tienen un elevado coste de operación. Por debajo de ciertos niveles
de DQO, pueden ser vertidos a la red para ser tratados en depuradoras centralizadas, donde no se tienen en cuenta las particularidades de cada empresa ni revalorizan el residuo.

A diferencia de las gestoras actuales, desde SIVORG proponemos para cada área de acción
una estrategia que considera la composición de cada residuo (% sólidos, carga de Nitrógeno, pH) para obtener el máximo rendimiento de biogás de los mismos. Gracias a la
optimización de los procesos de gestión y tratamiento se reduce el consumo de recursos,
la emisión de contaminantes (lixiviados, CO2) al medio ambiente y se genera un recurso
energético (energía eléctrica y calor) que se devuelve a la empresa o se vende red eléctrica
cerrando el círculo de economía circular.

EQUIPO
Esther Molina Peñate
Biotecnóloga. Máster en
Sostenibilidad. Doctoranda
industrial investigando la
revalorización de residuos
orgánicos municipales dentro
del proyecto SCALIBUR (H2020).
Formación en economía
circular.

Miquel Bistué Rovira
Biotecnólogo especializado
en bioprocesos. Máster en
Microbiología Aplicada.
Experiencia en sistemas
modulares de fermentación
microbiana para la
revalorización de residuos y
obtención de bioplásticos.

Juan José Puente
Sandoval
Ingeniero Aeroespacial. Máster
en Ingeniería de los Recursos
Naturales. Experiencia de 3
años dirigiendo proyectos
en SEAT. Cofundador StartUp
‘TREZE Motorbikes’ y ganador
del concurso ‘StartUPV
Emprendedor 2k13 Edition’.

Josep Llobet Lladó
Biotecnólogo especializado en
Biología Molecular. Formación
en emprendimiento. Interés en
reciclaje y desarrollo sostenible.
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SIVORG · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE DESARROLLO

MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA

En SIVORG estamos en proceso de
validación de la propuesta de valor
e idea de negocio. Para ello, estamos
buscando un área óptima donde
realizar la prueba de concepto. Esta
área se definirá en base a sus características así como la respuesta de
sus empresas a la ronda de contactos
que actualmente estamos realizando,
para determinar nuestro sector de
mercado.

Nuestro mercado son industrias alimentarias que generan residuos orgánicos. En Cataluña:

Asimismo, nos encontramos desarrollando el Plan de Negocio que se
completará con los resultados de la
prueba de concepto, con la perspectiva de ejecutar nuestro proyecto en
distintas localizaciones y tipologías de
mercado.

En SIVORG aspiramos a gestionar los residuos del 5% de las PYMEs en 2024, apostando
por la digestión anaerobia por su clara tendencia de crecimiento a nivel europeo.

PASOS FUTUROS
El próximo año, nos centraremos en:
•

Seleccionar el área productiva dónde se llevará a cabo la
prueba de concepto y analizar el
potencial de biogás.

•

Buscar financiación para diseñar
y construir la planta piloto.

•

Establecer las alianzas necesarias
para la operación de la planta:
instalación de equipos, uso
del biogás/energía, relaciones
comerciales.

•

Obtener la licencia de gestores
de residuos biodegradables
(V-85).

PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL, HITOS Y
OTROS

•

Existen 3034 empresas (83% PYMEs).

•

Generan 670 mil t/año de DQO residual, con potencial para generar más de 415 mil
t de biogás del que se extraerían 732 GW de energía eléctrica (1.7% del consumo
actual en Cataluña), 850 GW de calor y evitar la generación de 220 mil t de CO2.

•

En 2017 se registraron en Cataluña unas 100 gestoras de residuos orgánicos (80
dedicadas únicamente al compostaje), con un crecimiento anual del 6% en la última
década.

NECESIDADES FINANCIERAS
Las necesidades financieras asumiendo una planta piloto con volumen para 5500m3/año
(~15m3/día) ascienden a:
•

50k€ para los estudios piloto y acuerdos con clientes (Q1-2021).

•

650k€ para la construcción de la planta piloto (Q1-2022).

Esta suma provendrá de:
•

15% de Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

•

30% de fondos de la UE a través del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía
(IDAE)

•

55% capital Privado, créditos y Crowdfunding

Teniendo en cuenta los ingresos esperados el retorno de la inversión se producirá en
menos de 4 años.

PROYECCIONES FINANCIERAS

El proceso de digestión anaerobia
no es susceptible de protección
intelectual o industrial. Sin embargo,
el sistema de gestión de SIVORG
podría registrarse como secreto
industrial, protegiendo así el knowhow de la empresa frente a sus
competidores.

2021

2022

2023

2024

Ingressos (€)

5.000

156.000

811.200

2.530.944

Despeses (€)

-50.000

-46.000

-230.000

-690.000

-67.000

-335.000

-1.005.000

43.000

246.200

835.944

7 (1 planta) 35 (5 plantas)

110 (15 plantas)

Amortització (€)
Marge brut (€)
Nr de clients

-45.000
2

ALIANZAS
•

El grupo GICOM del DEQBA de la UAB será un aliado clave por su know-how en
el tratamiento de residuos.

•

La Universitat Autònoma de Barcelona (como matriz de nuestra spin-off e incubadora tecnológica) por sus laboratorios, personal docente e investigador.

•

Comercializadoras de energías 100% renovables como compradoras.

Resumen Ejecutivo

EQUIPO
Novedoso sistema de tratamiento de aguas residuales con
nanopartículas de melanina fúngica (Biodegradable) en biofiltros con
microorganismos melanizados.

Cristy Medina Armijo
7 años de experiencia en
procesos Biotecnológicos con
microorganismos y
microalgas.
•
Biólogo Marino UNAP
- Chile
•
·Máster en Microbiología
avanzada UIB-UB
•
Doctorado (c) IRTA Gestió
Integral Residus Orgànics
GIRO Unitat Mixta
IRTA-UPC. Biotecnología
Ambiental UB

NECESIDAD

SOLUCIÓN

1.

La contaminación del agua tiene consecuencias dañinas en nuestra salud.
(200 ton/años contaminantes)

1.

2.

Las empresas químicas farmacéuticas, textil y, agroalimentarias gastan
grandes volúmenes de aguas, e
impactan a su sostenibilidad

Disminuye el impacto que
tienen las aguas residuales en
los sistemas acuáticos, gracias su
actividad depurativa, y mejora de
la calidad del agua de la que se
beneficia la población.

2.

Reutiliza el agua en los procesos
ambientales

María Lenny Rodriguez
Escobar

3.

Retiene y elimina una mayor tasa
de contaminantes que los absorbentes convencionales. Siendo
seguro para la salud pública.

4.

Amigable con el medio ambiente
y reduce costes en los procesos
respecto a las tecnologías convencionales.

5.

Nanopartículas de origen natural,
biodegradables y seguras para la
salud y, eficientes para el tratamiento de metales pesados.

Especialista en productos
naturales y gestión
medioambiental
•
Licenciada en Bioquímica
y Farmacia UMSS –
Bolivia, UB-España
•
·Máster en Ciencias
Farmacéuticas Productos naturales
•
Máster en Biotecnología
Molecular UB
•
Doctorado (c)
Biotecnología Vegetal UB

6.

Revalorizamos la cascara y mosto
de café, en la producción de biomasa de microorganismos para
la producción de nanopartículas
para los biofiltros en el tratamiento de aguas.

3.

4.

5.

6.

Las aguas residuales tienen una
gran variación de contaminantes
organoclorados, tintes químicos,
metales pesados y otros compuestos
difícilmente removibles.
Las tecnologías convencionales
son poco amigables con el medio
ambiente ya que requieren el uso
de desinfectante agresivos, generan
grandes pérdidas de agua, generan
un alto consumo de energía y son
costosas.
Las nanopartículas actuales están
hechas de compuestos metálicos que
aumentan su coste y pueden producir efectos negativos en la salud por
su acumulación.
Los residuos de Cascara y mosto de
café genera altas toneladas y es poco
revalorizadas, generan cuantiosas
inversiones para su tratamiento

ASPECTOS INNOVADORES
Y DIFERENCIADORES
•

Nanotecnología aplicada en Biofiltros, de fácil uso, biodegradable y bajo coste.
Con características únicas de resistencia, conductividad, captación de metales,
termolábiles, resiste pH muy ácidos.

•

Biofiltro basado en mezcla de residuos de café y microorganismos melanizados
(carga másica), que proliferan en este material orgánico y lo utilizan como fuente de
nutrientes. Tienen alta capacidad de captar los metales pesados y transformarlos en
compuestos menos tóxicos.

•

La nanopartícula de melanina que capta metales y mejora la capacidad de absorción
de los microrganismos. La carga másica podrá ser recuperada para revalorizar los
metales pesados a través de proceso de floculación.

•

El rendimiento y la vida útil de nuestro Biofiltro, es entre 2-3 años dependiendo de
las condiciones ambientales. Además, reduce el consumo de agua y energía.

•

Economía circular, iniciando con la revalorización del residuo de café a través de
la industria cafetera que genera aproximadamente 380 ton/año en Catalunya,
utilizado como sustrato para el crecimiento del hongos melanizados y producción
de melanina.

Bai Zhimeng
Experta en relaciones
exteriores y dominio en
lenguas extranjeras
•
Licenciada en Filología
Hispánica Universidad de
Nankai
•
Licenciada en Letras
Universidad de Nankai
•
Máster en traducción y
estudios UAB

Isaac Gultresa Boada
Especialista en administración
de empresas y, ciudadanía y
gobierno
Habilidades y competencias
en políticas, organización de
recursos e idiomas
Graduado en Ciencias Políticas
i de la Administración.

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat
parc.recerca@uab.cat

Nanomel · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE DESARROLLO

MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA

El estado de desarrollo está a nivel de
laboratorio realizados en el “Institute of
Agrifood Research and Technology”-IRTA

MERCADO OBJETIVO
Nuestro mercado se focaliza en los siguientes sectores:
•
Fabricantes de filtros: Uso de nuestra tecnología para sus filtros. Plantas de
tratamientos con sistemas de biofiltros.
•
Industria Química, textil y-Farmacéutica (usuarios finales): limpiar el agua
al final de la producción, cadena para su reutilización y recirculación en el
proceso de fabricación
•
Industria Agroalimentaria (usuarios finales): Mejorar la cadena de reutilización
del recurso hídrico y recirculación.
•
Plantas de tratamientos (usuarios finales): Hacer de sus sistemas depurativos
actuales más eficientes, mejorando el tratamiento de aguas y la eliminación
de metales pesados.
COMPETENCIA
Nuestra principal competencia es:
•
Gestores de residuos: que gestionan en la incineración del mosto de café
•
Fabricantes de filtros: los filtros actuales están desde hace años establecidos
en el mercado de tratamientos de aguas.
•
Empresas tecnológicas de biorremediación y tratamiento de aguas. Experiencia en sus procesos y establecidos en el mercado.
•
Fabricantes nanopartículas: Experiencia en la fabricación

Se han desarrollado actividades por
lotes considerando cinética de estudio,
control de pH y diversas concentraciones de contaminantes para probar su
eficiencia en altas concentraciones y
absorción de metales pesados como
Arsénico y Cromo. Obteniéndose buenos
resultados con fácil escalado.

PASOS FUTUROS
1.

Producción de Nanopartículas de
melanina fúngica.

2.

Validar las propiedades físicas
como: mecánicas, térmicas, conductoras y adsorbentes frente a
condiciones industriales,

3.

Demostrar sus propiedades
funcionales como: capacidad de
captación de metales y, conducción eléctrica bio estimulación
de biofilms de microorganismos
que permite una mayor eficacia
en la adsorción de metales.

4.

Fabricar el biofiltro con biomasa
microbiana y nanopartículas
para su posterior comercialización.

5.

Desarrollo de prueba piloto para
la validación tecnológica Biofiltros NANOMEL para tratamiento
de aguas residuales industriales.

NECESIDADES FINANCIERAS
•
•
•
•

PROYECCIONES FINANCIERAS
2021

PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL, HITOS Y
OTROS
La tecnología no está patentada, pero,
posee un alto nivel de patentabilidad
del proceso tecnológico innovador
que ofrecemos. Además, como
ventaja competitiva en España no
existen patentes similares, donde se
utilicen nanopartículas de melanina y
biofiltros para el tratamiento de agua.
Existen algunos casos de patentes
con el uso de nanopartículas en
biorremediación en España y el
mundo, sin embargo, estas están
enfocadas a otros procesos y al uso
de nanopartículas de metales como
de oro, plata, magnetita, entre otros,
que no son biodegradables y pueden
contribuir a posibles efectos tóxicos
en la salud. O bien nanopartículas de
carbono que son poco eficientes en la
captación de metales.

TRL1-2: Actualmente nos encontramos en esta etapa, Necesidad de realizar
prototipo a nivel de laboratorio, 6000 € .
TRL 3-4: presentación proyecto a AGAUR LLAVOR que consta de 20.000 euros.
TRL5-6: necesarios 60.000 €, para realizar pruebas con el piloto industrial y
desarrollo del prototipo.
TRL7-8: Por último para esta etapa se requerirán 80.000, para entrada al mercado de Catalunya.

Ingresos
Gastos
Margen Bruto
Nº de clientes

2022

2023

-

2024
22.500€

26.000 €

60.000€

80.000€

40.500€

-26.000 €

-60.000€

-80.000€

-18.000€
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ALIANZAS
•
•

•
•
•
•

Program Head at GIRO (Integral Management of Organic Waste)- IRTA. Francesc
X. Prenafeta Jefe del Programa de gestión Integral de residuos Orgánicos.
Gestores de residuos: una forma barata de deshacerse del exceso de los residuos del café Mercatde Granollet. y Ayuntamiento de Sant Cugat. Convenios
para el trasporte del residuo.
Empresa de recolección selectiva de cáscaras y mosto de café: Puntos verdes,
que cuentan con la infraestructura para la recolección de cascar y mosto de café.
Empresas de ingeniería interesadas en escalar nuestra tecnología (AERIS - BAST,
CWP).
PRUAB: Asesoramiento en aspectos económicos y legales.
UAB & UPC: I+D+i y apoyo en conocimiento tecnológico.

www.generacioidees.cat

