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ARCbcn Enginyers Consultors
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ARCbcn és un estudi d’enginyeria dedicat al disseny de sistemes
tècnics avançats en els diferents camps de l’enginyeria i la
consultoria.

Elaborem tots els projectes analitzant les necessitats dels nostres
clients per aconseguir la millor solució, oferint tota l’experiència
professional per assolir la màxima garantia d’èxit.

La nostra enginyeria destaca per oferir al client un servei
personalitzat, de qualitat i de compromís.

6 Certificacions Ambientals LEED

4 Certificacions LEED GOLD

2 Certificació LEED SILVER



ARCbcn Geotèrmia – Centres Recerca
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ARCbcn Geotèrmia ‐ Patrimoni
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ARCbcn Geotèrmia – Serveis Públics
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ARCbcn Geotèrmia – Industrial
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ARCbcn Geotèrmia – Projecte Recerca H2020
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GEOTECH PROJECT (Geothermal Technology for €conomic Cooling and Heating)

Leader: Solintel
Partners: Universities, research
technical centers, SMEs, large enterprises (16)
Countries: UK, Netherlands, Italy, Belgium, 

Germany, Spain
Year: 2015‐2019
EU Program: H2020
EU Call: Low Carbon Emission
Description: Stimulate and promote greater utilization of 
renewable heating & cooling using shallow geothermal
GSHP systems
Total Budget: 9 M€

Main goals: 
‐ To stimulate and promote greater utilization of renewable heating and cooling using shallow 
geothermal GSHP (Ground Source Heat Pump) systems through:

‐ advancement of innovative drilling

‐ developing system solutions of hybrid heat pump and control technologies: “plug and play” 

whole systems ‐ Housing & small building market sectors 

‐ to improve the uptake of foundation heat exchanger technology: Large tertiary building sector



ARCbcn – Experiència CEEC
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Associacions on ARCbcn està present:14

ARCbcn ‐ CEEC:

• Participació a Grups de Treball i Jornades Tècniques

• Sessions Estratègiques – Definició prioritats i àrees d’interés del CEEC.

• Networking.

• Oportunitats de projectes col.laboratius.

CEEC:

• Organització transparent – No personalista

• Organització Sectorial que integra tota la cadena de Valor – Ecosistema

• Basada en la Col.laboració i la generación de Coneixament.

• Oportunitats de projectes conjunts.



ARCbcn – Exemples Projectes Col.laboratius
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Bodegas Inteligentes 4.0

Bodegas Sostenibles 4.0

Compartir coneixament entre empreses:  
• Coneixadors del sector del vitivinícola 
• Coneixadors del sector de l’eficiència energètica

Generar projectes innovadors entre empreses dels dos clústers

ARCbcn – Responsable Tècnic

Convocatoria AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras)

Ministerio de Industria – Junio 2017

Estudio de viabilidad técnica y económica



Projectes col.laboratius inter clúster 

OBJETIU:

‐ Obtenir una eina ràpida i senzilla que permeti a les diferents
empreses del sector vitivinícola evaluar i comparar la seva
situación energètica actual amb la situació del sector

‐ Definició i emplantació d’indicadors energètics pel sector

‐ Evolucionar el sector cap a la industria 4.0
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Bodegas Inteligentes 4.0
Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del desenvolupament d’un 
Sistema de Gestió Energètica Avançada per a la indústria vitivinícola 



Projectes col.laboratius inter clúster 

OBJETIU:

‐ Potenciar la implementació de les energies renovables en el sector vitivinícola

‐ Desarrollar una plataforma que ajudi al sector en la presa de decisions dels
sistemes de producció d’energía

‐ Definició d’una eina on‐line d’evaluació automatitzada de la implementació
d’energies renovables
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Bodegas Sostenibles 4.0
Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del desenvolupament d’una Plataforma de 
Innovació oberta per a la millora de la sostenibilitat per a la indústria vitivinícola 



Projectes col.laboratius inter clúster 
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Bodegas Sostenibles 4.0 



BI + BS: Impacte

• Millora funcionament tècnic de les empreses del sector vitivinícola:
• Disminució de la despesa energètica
• Estalvi econòmic

• Beneficis medi ambientals i socials:
• Reducció d’emissions de CO2
• Producte final amb valor afegit pel client final

• Impacte territorial:
• Empreses del clúster INNOVI
• Sector vitivinícola de Catalunya
• Sector vitivinícola Espanyol
• Altres países europeus (França, Itàlia, etc....)
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BI + BS: Difusió / Comunicació

Workshop Inicial Nota de prensa

Pàgina Web dels projectes:
http://www.innovi.cat/es/bodegas‐inteligentes‐4‐0/

http://www.innovi.cat/es/bodegas‐sostenibles‐4‐0/

Workshops Finals Presentació dels projectes en jornadas
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BI + BS: Difusió / Comunicació



Gràcies!

Narcís Armengol i Gelonch

n.armengol@arcbcn.cat

www.arcbcn.cat
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