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Indústria 4.0 
La indústria 4.0 centra la producció en la transformació ciber-física dels processos, sistemes i mètodes de 
fabricació, i en la seva operació autònoma i descentralitzada, coordinada a la vegada amb els sistemes 
comercials i logístics. Aquesta nova versió de gestionar la producció expressa la idea de que el món industrial 
es troba al començament de l'anomenada quarta revolució industrial. Aquesta es veu caracteritzada 
principalment per la interconnexió entre màquines i tecnologia, la integració dels operadors humans amb 
l'entorn productiu, així com l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior a nivell oferta/demanda tant dels 
mercats com dels clients, generant fàbriques intel·ligents. Aquesta flexibilitat en la producció ha de 
representar les persones com el centre de producció.  
 
 

Àrees tecnològiques 
Les bases tecnològiques de la indústria 4.0 es poden agrupar en les següents àrees:  
 
Big Data 
Conjunt de dades que es tracten de manera massiva. Els procediments i aplicacions convencionals no son 
suficients, ja sigui pel seu volum, la seva naturalesa, o la velocitat que necessiten ser tractades, requerint 
d’un processament que detecta patrons i permet fer prediccions vàlides que serviran per la presa de 
decisions.  
 
Blockchain (Distributed Ledger Technology DLT) 
Aquesta eina informàtica és una estructura matemàtica per emmagatzemar dades de manera indesxifrable 
mitjançant la cadena de blocs que es troben distribuïts mitjançant nodes dins la xarxa, descentralitzant la 
informació i eliminant intermediaris, impedint que la informació pugui ser esborrada. 
 
Ciberseguretat 
Xarxa de connexions de sensors intel·ligents, models digitals, intel·ligència artificial, interfases avançades i 
realitat augmentada, que té el principal objectiu de protegir sistemes industrials crítics i línies de producció 
d’atacs cibernètics (propietat industrial, privadesa i dades personals entre d’altres). 
 
Cloud 
Conjunt de serveis de computació en el núvol dissenyats per a fer front les primeres necessitats. Això inclou 
desenvolupament d’aplicacions, emmagatzematge i la pròpia computació. 
 
Connectivitat 
Les noves xarxes de telecomunicacions, basades en les tecnologies 5G i 6G, donen un nou servei a qualsevol 
entitat, permetent i agilitzant la incorporació de la intel·ligència artificial, l’Internet de les Coses (IoT), formant 
un gran pes dintre de les estratègies operatives que canvien i donen valor al teixit industrial. 
 
Fabricació additiva 
La fabricació avançada  engloba les tecnologies i les capacitats d’elaboració mitjançant l’extrusió de materials, 
la fotopolimerització, la fusió de llits en pols, entre d’altres. Aquests processos de fabricació permeten la 
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reducció de matèries primeres i dels stocks en el sector del transport per distància. Els materials avançats i 
el disseny intel·ligent també juguen un paper determinant en l’optimització de les tecnologies. 
 
Intel·ligència artificial 
El desenvolupament d’algoritmes permet que les màquines prenguin decisions intel·ligents, comportant-se 
semblant a la intel·ligència humana, el qual serveix que acumulin característiques o capacitats exclusives dels 
humans, aportant solucions a reptes actuals de la indústria.  
 
Internet de les coses (IoT) 
Xarxa de connexions d’objectes físics de la vida quotidiana mitjançant sensors, amb el propòsit d’intercanviar 
dades amb altres dispositius i sistemes a través d’Internet. Està produint un canvi radical en la indústria 
permetent  un avanç cap a la fabricació personalitzada i col·laborativa, des del pre-disseny fins al lliurament 
del producte. 
 
Quàntica/Fotònica 
La computació quàntica suposa un gran avanç per la informàtica convencional, resolent els problemes que 
els ordinadors clàssics no poden abordar. Gràcies als qubits, s’amplia de manera exponencial la capacitat de 
la computació. Aquesta avantatge quàntica també es veu millorada mitjançant l’ajuda de la fotònica i els 
fotodetectors, que donen pas a la millora de la fabricació dels computadors quàntics. 
 
Robòtica col·laborativa 
Aquest sector s’ocupa del desenvolupament, del disseny, de les operacions i de les aplicacions dels robots, 
que mitjançant la mecànica, electrònica, la computació, i la col·laboració d’altres tecnologies, aporten accions 
dintre de l’automatització col·laborativa industrial. 
 
Realitat augmentada i virtual (AR/VR) 
Tecnologia de visió en un entorn físic que té la finalitat de crear una realitat mixta entre elements del món 
real i virtuals a temps real. 
 
Simulació 
Eina de gran potencial per avaluar l’anàlisi de dades i nous sistemes. Aquesta tecnologia ajuda a les tasques 
d’anticipació a processos reals, de validació i optimitzar les configuracions de sistemes. 
 

Evolució i situació actual del mercat industrial a Catalunya 
Totes aquestes eines digitals, o eines 4.0, s’estan endinsant dins de la cadena de valor, transformant les 
principals operacions i models de negoci, com així també estan donant solució a les principals demandes que 
es troben en la indústria actual. Les principals tendències en les quals se centren són el disseny, tenint la 
persona a l’eix central, l’automatització intel·ligent en augment, el 100% de capacitat del control remot, i la 
sostenibilitat.  
 
L’impacte que es preveu en la indústria és el d’un increment en la facturació (especialment en IoT, IA i la 
ciberseguretat) i un augment en el nombre d’empreses. Gràcies a tot el desenvolupament de la indústria 
4.0 es crearan nous llocs de treball, generant un increment d’ocupació del 0,7% a Catalunya en els propers 
anys. 

https://www.scipedia.com/public/Fontrodona_2018a
https://www.scipedia.com/public/Fontrodona_2018a
https://www.scipedia.com/public/Fontrodona_2018a
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Aquesta introducció de les tecnologies digitals remodelarà les operacions i produccions de les fàbriques, com 
també la cadena de subministrament i el contacte amb el client. Per això, serà necessari tenir en consideració 
la cadena de valor, i també constància dels 4 factors que generaran la connectivitat del sector: informació 
digital, fabricació intel·ligent, empreses automatitzades, clients connectats. 
 

 
 
Cadena de valor de la indústria 4.0 
La digitalització i la interconnexió de l’entorn industrial faran possible realitzar clons virtuals de fàbriques i 
els seus processos, i així millorar la seva eficiència energètica i productiva. La interfase amb els processos de 
fabricació a través de la realitat augmentada i l’acoblament de màquines, permetrà als sistemes de tecnologia 
d’informació i equips humans treballar de manera conjunta i en xarxa. En un sector tan complex i 
multidisciplinari és important tenir present com serà la cadena de valor que generen les noves bases 
tecnològiques que engloben la indústria 4.0. A continuació es mostra un esquema: 
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Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
La UPC és una universitat pública de recerca i educació superior en els àmbits d'enginyeria, l'arquitectura, les 
ciències i la tecnologia, amb una forta implantació i presència activa en els nuclis industrials del territori. 
Participa en el sistema d'innovació de Catalunya amb projectes, contractes de recerca i desenvolupament, 
en la valorització del coneixement, i la comercialització de la recerca desenvolupada.  
 
Des de l’entorn universitari fomenta la integració digital a la indústria mitjançant la transferència de 
tecnologia i la col·laboració amb les empreses i l’administració pública. L’objectiu és ajudar i accelerar la 
transformació de la indústria i fer-ho a través del desenvolupament de tecnologies i solucions en diversos 
àmbits com la robòtica, la logística, l’eficiència energètica, el disseny industrial, l’automatització, entre 
d’altres. En aquest sentit, la UPC ofereix les seves capacitats per resoldre les necessitats que sorgeixen dins 
de la indústria 4.0.  
 

 
 

Eixos d’operació 
 
Contribució amb el coneixement 
Amb els seus grups de recerca associats als sectors industrials, la universitat pot transferir coneixement a 
tota la cadena de valor i als seus agents principals, donant suport a la introducció i implementació de les 
tecnologies que poden donar solucions en el teixit productiu català. 
 
Innovació i emprenedoria  
El desenvolupament de R+D+i és un aspecte clau per a la transformació de la nova indústria, especialment 
per a les empreses. La UPC lidera diverses iniciatives emprenedores i innovadores. Entre elles, destaquen la 
coordinació de diferents xarxes de referència (un exemple d’elles és la xarxa XaFIR), constituïdes pels agents 
més rellevants en l’àmbit de la indústria 4.0 a Catalunya, amb l’objectiu de promoure accions d’innovació 
tecnològica.  
 

https://futur.upc.edu/29282305
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Moltes de les capacitats de la universitat es troben dins dels centres de recerca TECNIO (Centres de Suport a 
la Innovació Tecnològica), entitats amb l’habilitat i amb la preparació suficient per a produir noves 
tecnologies, les quals donen peu a nous projectes col·laboratius, i amb la opció de creació de spin-off i 
startups que donaran solucions a les noves necessitats de la indústria. Dintre del segell TECNIO hi pertanyen 
les següents entitats que es troben adscrites a la UPC: CATMECH, CCP, CD6, CITCEA, CTTC, GMEC, MCIA, SSR 
i inLab FIB. 
 
Per a fomentar l’emprenedoria, la universitat disposa també de laboratoris propis per a l’experimentació en 
la creació d’empreses. 
 
Amb el propòsit d’incrementar la competitivitat de la indústria 4.0, i també englobar més agents directes de 
cada un dels sectors, la universitat participa liderant projectes de gran envergadura, com són els nodes de 
ciberseguretat i intel·ligència artificial de Catalunya, donant pas a col·laboracions entre les entitats que 
desenvolupen el principal coneixement de referència. 
 
Testeig i validació de tecnologies (simulacions, demostradors, proves pilots) 
La universitat té una estructura consolidada per a donar tot tipus de servei a les activitats de recerca i 
innovació a les empreses i entitats del teixit industrial. Gràcies a la infraestructura, instal·lacions i 
equipaments, es poden realitzar un testeig/validació de tecnologies, crear simulacions, produir demostradors 
i implantar proves pilots. 
 
A més a més, la universitat també disposa del seu servei cientificotècnic per a donar suport, oferint un accés 
ràpid a la xarxa d’instal·lacions, laboratoris i equips, per facilitar la prestació de serveis i promoure les 
relacions universitat-empresa. 
 
Assessorament i estudis 
La UPC té la possibilitat d’oferir la connexió amb experts de primera línia per elaborar estratègies i determinar 
quines són les línies d’acció principals per introduir les noves tecnologies i dur a terme la quarta 
transformació industrial. Aquesta via dona l’opció de poder tenir assessorament i realitzar estudis en el camp 
d’actuació del sector d’interès. 
 
Formacions per a les necessitats del futur 
La universitat és una institució que disposa d’una activitat acadèmica orientada a afrontar les necessitats de 
la indústria del futur. A través dels seus programes de Grau, Màster i Doctorat, forma al personal que 
treballarà amb les noves tecnologies d’aquest sector emergent. Cal ressaltar especialment al programa de 
doctorats industrials (DI), el qual incrementa la competitivitat directa a través dels projectes desenvolupats 
dels doctorands a les empreses catalanes. Amb un conveni entre UPC i empresa, el doctorand treballa dins 
d’un projecte de 3 anys i permet fer créixer la R+D+i de l’empresa amb un nou valor afegit.  
 

 
 
 

https://catmech.upc.edu/
https://www.upc.edu/ccp/
https://www.cd6.upc.edu/
https://www.citcea.upc.edu/
http://www.cttc.es/
https://www.upc.edu/web/gcem/
https://mcia.upc.edu/es
https://smartresources.upc.edu/ca
https://inlab.fib.upc.edu/
https://www.upc.edu/emprenupc/ca/empren-upc-campus-nord/associacions-destudiants-a-lespai/upc-founders-lab
http://www.cybercat.cat/
https://cidai.eu/sobre-el-cidai/
https://www.upc.edu/sct/ca/
https://doctorat.upc.edu/ca/doctorat-industrial
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Formacions 
 
Graus Universitaris 2021-2022       www.upc.edu/ca/graus 
 

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 
Grau en Enginyeria Elèctrica 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
Grau en Intel·ligència Artificial 

 

Màsters Universitaris 2021-2022    www.upc.edu/ca/masters 
 

Erasmus Mundus Master in Big Data Management and Analytics 
Maste’s degree in Artificial Intelligence 
Master’s degree in Cybersecurity 
Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 
Master's degree in Automatic Control and Robotics 
Master's degree in Data Science 

 
 
 

Programes de Doctorat 2021-2022    doctorat.upc.edu/ca/programes 
 

Automàtica, Robòtica i Visió 
Intel·ligència Artificial 
Teoria del Senyal i Comunicacions 
Computació 
Enginyeria Electrònica 
Enginyeria Elèctrica 
Doctorats industrials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upc.edu/ca/graus/enginyeria-de-sistemes-tic-manresa-epsem
https://www.upc.edu/ca/graus/enginyeria-electronica-de-telecomunicacio-barcelona-etsetb
https://www.upc.edu/ca/graus/enginyeria-electrica-vilanova-i-la-geltru-epsevg
https://www.upc.edu/ca/graus/enginyeria-electronica-industrial-i-automatica-manresa-epsem
https://www.upc.edu/ca/graus/ciencia-i-enginyeria-de-dades-barcelona-fib-etsetb-fme
https://www.upc.edu/ca/graus/enginyeria-de-sistemes-de-telecomunicacio-castelldefels-eetac
https://www.upc.edu/es/grados/inteligencia-artificial-barcelona-fib
https://www.upc.edu/ca/masters/erasmus-mundus-master-in-big-data-management-and-analytics-bdma
https://www.upc.edu/ca/masters/artificial-intelligence
https://www.upc.edu/ca/masters/cybersecurity
https://www.upc.edu/ca/masters/enginyeria-de-sistemes-automatics-i-electronica-industrial-vilanova-i-la-geltru-epsevg
https://upc.edu/ca/masters/automatic-control-and-robotics
https://upc.edu/ca/masters/data-science
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/automatica-robotica-i-visio
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/intelligencia-artificial
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/teoria-del-senyal-i-comunicacions
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/computacio
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-electronica
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-electrica
https://doctorat.upc.edu/ca/doctorat-industrial
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Projectes de lideratge de la indústria 4.0 
Sobre el lideratge dels principals projectes de la indústria 4.0 a Catalunya, la UPC lidera el trinomi tecnologia-
comercialització-serveis a través de tres iniciatives: Agrupació Looming Factory, Xarxa XaFIR, Hub DIH4CAT. 
 
Els  sectors emergents han impulsat la posada en marxa de més de 13 projectes, els quals hi participen més 
de 285 personals docents i investigadors (PDI) i més de 215 personals d’administració i serveis. Aquests 
projectes han suposat un finançament de més de 13.700.000 €, subvencionats amb fons europeus FEDER i 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
 
Agrupació Emergent Looming Factory 
L’agrupació té com a finalitat agrupar, consolidar i orientar la recerca actual cap a demostradors industrials 
de verificació i validació de resultats de recerca actuals aplicables a la Indústria 4.0. L’agrupació col·labora al 
voltant de 4 subprojectes: Smart Factory, Connected Factory, Robots on Factory i Factories of the Future.  
 

4.000.000 € despesa subvencionable fons FEDER / > 60 PDI + > 44 PAS 
 
 
Xarxa de referència XaFIR 
Promou i facilita la transferència de coneixement en forma de productes i serveis a les empreses en el marc 
de la Indústria 4.0 agrupant els actors de recerca i desenvolupament més importants d’aquest sector. 
 

 
795.000 € despesa subvencionable AGAUR / > 228 PDI + >172 PAS 

 
 
El Digital Innovation Hub – DIH4CAT  
La creació d’un hub digital català que té com a objectiu prestar serveis a empreses i entitats per millorar els 
seus nivells d’eficiència i seguretat de tot el sistema productiu de la indústria connectada. 

 
   7 àmbits tecnològics:  

      Intel·ligència Artificial: 179 empreses/1.358M€ de facturació 
Supercomputació: 13.700 bilions d’operacions per segon 
Ciberseguretat: 356 empreses 
Smart Connectivity: 38 empreses especialitzades 
Fabricació Additiva: 118 empreses/ 325M€ de facturació 
Robòtica i Manufactura Avançada: 147 empreses de robòtica 
Fotònica: Alta massa crítica del sector a Catalunya 

 
 
 
 
 
 

https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://loomingfactory.upc.edu/
https://xafir.cat/
https://dih4cat.cat/
https://dih4cat.cat/
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Projectes dels sectors emergents que també col·labora la UPC 
La universitat també col·labora en l’execució d’altres projectes relacionats amb la indústria 4.0 que aporten 
solucions a les necessitats industrials: Base 3D, Drac, FEM-IoT 
 
 
Base 3D 
Aliança per potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la impressió 
3D i les manufactures additives. 
 
 
   LIGHT3D, FUSE3D, INK3D, HYBRI3D 
 
Drac 
Disseny d’acceleradors basats en la tecnologia RISC-V, un repertori d’instruccions (Instruction Set 
Architecture o ISA) de codi obert definit per la RSIC-V Foundation, amb el propòsit de desenvolupar la nova 
generació de computadors. Aquesta aliança aplicarà els acceleradors als sectors emergents del futur. 
 
 
    

Dissenyar un processador segur, anàlisi de medicina de precisió, cotxes autònoms 
 
 
FEM-IoT (Internet de les coses) 
Implementar i potenciar l’Internet de les coses (IoT), permetent la interconnexió digital de tota mena 
d’objectes per aconseguir-ne el control remot i que interactuïn entre ells de manera intel·ligent. Es tracta 
d’una tecnologia associada a reptes socials com la competitivitat industrial, la mobilitat sostenible, la 
reducció de consum energètic, i la digitalització de la societat. 

 
 
   Valorització dades, Infraestructures connectades, impacte, mobilitat intel·ligent 
 
 
 
 
 
Fora dels sectors emergents, la UPC forma part de centres de gran rellevància per a la indústria 4.0, com són 
el CYBERCAT (centre de ciberseguretat), el CIDAI (centre d’intel·ligència artificial) i el QUANTUMCAT (centre 
de tecnologies quàntiques). 

 
 
 
 
 

http://www.cybercat.cat/
https://cidai.eu/sobre-el-cidai/
https://quantum-cat.cat/ca/inici/
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CYBERCAT - Centre de recerca en ciberseguretat de Catalunya 
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya es participa en un sector molt important de la indústria 4.0, 
com és la ciberseguretat industrial. Amb el triple objectiu d’optimitzar la seva oferta, l’estructura i la 
incentivació de la demanda, i augmentar la resiliència del perfil laboral, el centre de recerca promou: 

• Millorar i impulsar la recerca en ciberseguretat i privadesa de la informació feta des de 
Catalunya i enfortir la seva projecció internacional 

• Reforçar i estendre la formació d'alt nivell en ciberseguretat i privadesa de la informació 
• Consolidar i estrènyer les relacions de recerca existents entre les sis universitats catalanes 

participants 

 

 

CIDAI – Centre d’Innovació en tecnologia de Dades i Intel·ligència artificial 
El centre promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats 
generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació),  empreses proveïdores de 
tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència 
artificial aplicada. 

 
 
 
 
QUANTUMCAT  
El Hub de les tecnologies quàntiques de Catalunya té com a objectiu avançar mitjançant projectes 
col·laboratius de recerca i desenvolupament, en tecnologies d’alt potencial que actualment es troben al 
laboratori, per fer-les avançar cap a la seva implementació industrial. El Hub inclou tant institucions líders en 
recerca a Catalunya com a actors industrials rellevants en aquest àmbit. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cybercat.cat/
https://cidai.eu/sobre-el-cidai/
https://quantum-cat.cat/ca/inici/
http://www.cybercat.cat/
https://cidai.eu/sobre-el-cidai/
https://quantum-cat.cat/ca/inici/
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Projectes d’innovació i desenvolupament de la indústria 4.0 
A més a més de tots aquests projectes relacionats de manera directa amb la indústria 4.0, la universitat 
també participa en molts altres projectes competitius i no competitius. A continuació trobeu un mostreig 
dels projectes que es desenvolupen (clicant aquest enllaç trobeu el cercador): 
 
 
Robòtica 
Desenvolupament de noves tècniques d’exploració en entorns oberts i tancats amb robots. 
Assessorament en el desenvolupament de software de visió per computador 
Desenvolupament d'un sistema automàtic integrat de validació i reconstrucció de dades de cabalimetre de 
totes les zones de la xarxa de distribució del CAT 
Servei de desenvolupament d'una interfície gràfica per al control del temps de mesura d’un prototipus 
d’instrument de mesura basat en un braç robòtic de dos graus de llibertat i un acceleròmetre 
 
 
Electrònica i sensors 
Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de 
transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predict 
Control del so per a la seguretat de la nova generació de vehícles elèctrics 
Investigació, disseny i desenvolupament, test industrial de dispositius i circuits electrònics de detecció i 
mesura de camps elèctric 
Desenvolupament d'un prototip funcional d’un sistema condensador d’il·luminació uniforme amb LEDs que 
utilitza un sistema de lents i que permet disminuir entre un 50% i un 70% el volum dels condensado 
 
 
Intel·ligència Artificial 
Desenvolupament dels algoritmes d’intel·ligència artificial visual 
Desenvolupament d'un curs digital sobre IA per a la ciutadania en general de difusió massiva en la societat 
catalana 
Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l’avaluació de risc personalitzat per 
a les malalties renals hereditàries, centrat en la síndrome d’Alport 
 
 
Sistemes d’informació i automatització 
Models de programació i entorns d'execució paral·lels 
Ús d’algoritmes d’aprenentatge per reforç en problemes de planificació 
 
 
Senyal i telecomunicacions 
Detecció d'avaries en sistemes multisensorials 
Evolució cap a xarxes i serveis autogestionats amb el 5G del futur 
Tecnologiess radio per a comunicacions ubicades en l’evolució del 5G a 6G 
Projecte d'intercomunicació i informació, Automoció i fórmula-Dynamics 
 
 
 

https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w
https://futur.upc.edu/30764553
https://futur.upc.edu/30565261
https://futur.upc.edu/29544098
https://futur.upc.edu/29544098
https://futur.upc.edu/29665658
https://futur.upc.edu/29665658
https://futur.upc.edu/30565397
https://futur.upc.edu/30565397
https://futur.upc.edu/29710689
https://futur.upc.edu/28881011
https://futur.upc.edu/28881011
https://futur.upc.edu/30857677
https://futur.upc.edu/30857677
https://futur.upc.edu/29860254
https://futur.upc.edu/30499389
https://futur.upc.edu/30499389
https://futur.upc.edu/31277243
https://futur.upc.edu/31277243
https://futur.upc.edu/25502144
https://futur.upc.edu/28881036
https://futur.upc.edu/29710676
https://futur.upc.edu/28980333
https://futur.upc.edu/28926919
https://futur.upc.edu/22517070
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Gestió de dades 
Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de 
transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predict 
Implementaciód’un sistema de gestió de la informació open source a l’Hospital Ada Foah, Ghana 
BigData aplicada al consum d'aigua i eficiència de la xarxa 
 
 
Mètodes numèrics 
Anàlisi de text mèdic per l’assistència a la predicció de diagnosis 
Sistemes Euler i conjetures de Birch i Swinnerton-Dyer, Bloch i Kato (BSD) 
Anàlisi Numèrica i Computació Científica 
 
 
Manufactura avançada 
Integritat estructural a diferents escales dimensionals de nous materials compostos de ceràmica-metall 
processats mitjançant rutes de fabricació additiva 
Nous processos de Conformat i Desenvolupament de Materials Avançats per la Transformació d’Acers d’Alta 
Resistència Mecànica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://futur.upc.edu/30565397
https://futur.upc.edu/30565397
https://futur.upc.edu/25941581
https://futur.upc.edu/13421793
https://futur.upc.edu/28881334
https://futur.upc.edu/18772916
https://futur.upc.edu/22024321
https://futur.upc.edu/28881218
https://futur.upc.edu/28881218
https://futur.upc.edu/1271191
https://futur.upc.edu/1271191
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Recerca  
 

Principals sectors de treball 
En aquesta secció trobeu els sectors que engloben la recerca que realitza la universitat i els grups de recerca, 
mostrant l’impacte que generen cadascun d’ells en el teixit industrial durant els darrers anys 2019-2020-
2021: 

  

 
 

 
Troba les fonts a l’annex (pàgina 32) 
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19%

18%

17%

13%

7%
3% 2%

Senyal i telecomunicacions (21%)

Sistemes d'informació i
automatització (19%)
Gestió de dades (18%)

Robòtica (17%)

Mètodes numèrics (13%)

Intel·ligència artificial (7%)

Electrònica i sensors (3%)

Manufactura avançada (2%)
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Grups de recerca de la UPC per a cada sector 
 

 

CDEI, GRINS, KRD, LARCA, VIS, IDEAI, CETPD 
 
 

 

CIRCUIT, GREO, GREP,  CITCEA, MCIA, CD6 

 

CEPIMA, GREC, KEMLG, LARCA, VIS, VEU, IDEAI, IOC 

 

BAMPLA, CBA, CDEI, CTTC, GESSI, CIEFMA, GNOM, 
GOAPI, GPI, IMP. KEMLG, LARCA, LEAM, LOGPROG, SAC, 
SCOM, TECNOFAB, VIS, VEU, CITCEA, DAMA, INLAB-FIB, 

MCIA, CETPD, IDEAI, LACAN, IOC 
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ANTENNALAB, BAMPLA. CBA, CIRCUIT, GRCM, KEMLG, 
LEAM, CITCEA 

 

GESSI, LOGPROG, SAC, SCOM, DAMA, MCIA, IOC 

 

ACES, BAMPLA, CBA, CERTEC, CODALAB, CTTC, GESSI, 
GNOM, GREO, KEMLG, LARCA, LOGPROG, SAC, INLAB-

FIB, MCIA, LACAN 

 

CDEI, CEPIMA, CERTEC, CODALAB, CTTC, CIEFMA, 
TECNOFAB, LABSON, MCIA, CATMECH, CD6, IOC 

 
A continuació trobeu un llistat amb la informació de contacte dels grups de recerca, centres de recerca, i 
instituts. 
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Grups de recerca 
 

ACES - CONTROL AVANÇAT DE SISTEMES D’ENERGIA 
L'objectiu del grup és contribuir al progrés del coneixement científic, la formació del personal especialitzat i 
la difusió dels avanços tecnològics en el camp de la modelització i el control de sistemes complexos, i la seva 
aplicació als problemes relacionats amb la generació, el condicionament, la gestió i l'emmagatzematge 
d'energia elèctrica. 
 
Contacte:  
Enric Fossas Colet enric.fossas@upc.edu                934 017 779 
 
ANTENNALAB – LABORATORI D’ANTENES I SISTEMES SENSE FILS 
L'objectiu del grup és promoure la recerca i l'educació en electromagnètiques aplicades a les antenes, 
sistemes sense fils i imatges, al mateix temps que s'aborden les necessitats de la indústria i es fomenta l'avanç 
del coneixement. 
 
Contacte:  
Lluis Jofre Roca  jofre@tsc.upc.edu                   934 016 819 
 
BAMPLA – DISSENY I EVALUACIÓ DE XARXES I SERVEIS DE BANDA AMPLA 
BAMPLA té com a missió esdevenir un grup de recerca internacional d’excel·lència, que centra l’activitat de 
recerca, transferència de coneixements i impacte social, al voltant de la softwarització de serveis i aplicacions 
de xarxa d’Internet per a 5G. El grup té una doble dimensió, d’una banda actua a nivell internacional, nacional 
o local, i d’altra realitza activitats amb altres centres de recerca, universitats, empreses, administració i 
usuaris. 
 
Contacte: 
Sebastià Sallent Ribes       sallent@entel.upc.edu         934 137 058 
 
CBA – GRUP DE RECERCA DE COMUNICACIONS DE BANDA AMPLA 
La majoria dels temes tractats per aquest grup de recerca estan fortament relacionats amb les xarxes de 
banda ampla i els serveis i aplicacions de banda ampla: commutació, desenvolupament de protocols i 
rendiment, modelatge de trànsit, polítiques de gestió de recursos de xarxa i assignació d'ample de banda, 
control de trànsit i congestió, estratègies d'encaminament, gestió d'Internet, gestió de xarxes IP i òptiques 
convergència, qualitat de gestió de serveis i protocols de transport. 
 
Contacte:  
Jordi Domingo Pascual       jordi.domingo@ac.upc.edu         934 016 981 
 
CDEI – CENTRE DE DISSENY D’EQUIPAMENT INDUSTRIAL 
El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC) és un centre d'innovació tecnològica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya amb més de dues dècades d'experiència. El seu objectiu principal és donar suport a 
les necessitats tecnològiques i de formació de les empreses fabricants de béns d'equip per dotar-les 
d'avantatges competitius i ajudar-les en el disseny i desenvolupament de maquinària i productes. Té 

https://recerca.upc.edu/aces/en
https://antennalab.upc.edu/en
https://recerca.upc.edu/bampla/en
http://cba.ccaba.upc.edu/
https://www.cdei.upc.edu/
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experiència en el disseny i fabricació de robots omnidirecionals basats en rodes de corrons, en disseny i 
simulació de vehicles i en disseny de robots manipuladors de roba i paquets. 
 
Contacte:  
Carles Domènech Mestres        domenech@cdei.upc.edu            934 010 828 
 
CEPIMA – CENTRE D’ENGINYERIA DE PROCESSOS I MEDI AMBIENT 
CEPIMA treballa en l'àrea de modelatge i optimització de Processos Químics (CPI), incloent l'aplicació i 
desenvolupament de tècniques de suport d'intel·ligència artificial i software. 
 
Contacte:  
Luis Puigjaner                  luis.puigjaner@upc.edu            934 016 615 
 
CERTEC – CENTRE D’ESTUDIS DE RISCOS TECNOLÒGICS 
L'objectiu del Centre d'Estudis de Risc Tecnològic (CERTEC) és dur a terme la recerca en els àmbits del risc 
tecnològic i l'impacte mediambiental (modelatge matemàtic d'accidents importants, incendis, explosions, 
alliberaments tòxics, transport de materials perillosos, impacte al medi ambient, etc.). 
 
Contacte:  
Eulàlia Planas Cuchi         eulalia.planas@upc.edu            934 011 736 
 
CIEFMA – INTEGRITAT ESTRUCTURAL I FIABILITAT DEL CENTRE DE MATERIALS 
L'objectiu és dur a terme I+D, formació i innovació tecnològica en els àmbits de la integritat (fatiga, fractura, 
contacte, etc.), micromecànica i fiabilitat dels materials. 
 
Contacte:  
ciefma.info@upc.edu      934 010 712 
 
CIRCUIT – CIRCUITS I SISTEMES DE COMUNICACIÓ 
L'objectiu del grup és desenvolupar activitats de recerca en l'àmbit dels circuits i sistemes de comunicació. 
Aquest grup aborda l'anàlisi i el disseny de circuits en els seus vessants: lineals, no lineals, variants, invariants 
i commutats amb paràmetres concentrats o distribuïts mitjançant eines convencionals o desenvolupades 
específicament. També es duen a terme estudis d'estabilitat i bifurcacions en aquests circuits. De forma 
especialment significativa, en el grup es desenvolupen tècniques de baix consum per a receptors de 
radiocomunicacions amb modulacions convencionals, d'espectre eixamplat i UWB i es dissenyen sistemes de 
comunicació sobre aquesta base, amb èmfasi en xarxes de sensors. 
 
Contacte:  
Pere Pala Schonwalder         pere.pala@upc.edu            938 777 308 
 
 
 
 
 
 

https://cepima.upc.edu/ca
https://certec.upc.edu/ca
https://ciefma.upc.edu/ca
https://circuits.upc.edu/
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CODALAB – CONTROL, DINÀMICA I APLICACIONS 
El grup fa recerca interdisciplinària en àrees com la matemàtica aplicada, la teoria de sistemes i l'enginyeria 
del control. La recerca progressa en dues direccions interrelacionades: una teòrica, aportant coneixements a 
l'estat de l'art; i una aplicada, desenvolupant eines d'utilitat en sistemes del món real, particularment en 
sistemes mecànics, de l'enginyeria civil i, recentment, de l'àmbit biomèdic. 
 
Contacte:  
Jose Rodellar Benede           jose.rodellar@upc.edu            934 137 372 
 
CTTC – CENTRE TECNOLÒGIC DE TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA 
Les activitats de recerca se centren en dues línies principals. La primera està dedicada a la formulació 
matemàtica, resolució numèrica i validació experimental de dinàmica de fluids i fenòmens de transferència 
de calor i massa. Alguns problemes en aquesta línia són: convecció natural i forçada, modelatge de 
turbulència, combustió, flux de dues fases, canvi de fase de líquid sòlid, radiació, medis porosos, algorismes 
numèrics i solucionadors, computació d'alt rendiment (paral·lelització), etc. La segona línia implica l'aplicació 
dels coneixements adquirits dels estudis bàsics esmentats anteriorment a l'optimització dinàmica tèrmica i 
fluida del sistema tèrmic i l'equipament. 
 
Contacte:  
Asensi Oliva Llena        cttc@cttc.upc.edu           937 398 192 
 
GESSI – GRUP D’ENGINYERIA DE PROGRAMARI I SERVEIS 
El grup de recerca GESSI de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) investiga en diferents camps de 
l'enginyeria del software, fent especial èmfasi en l'enginyeria de requisits, la qualitat del software, 
l'arquitectura del software, el software orientat a serveis, el software de codi obert, el modelat de software 
i la recerca empírica. 
 
Contacte:  
Xavier Franch Gutierrez        franch@essi.upc.edu           934 137 891 
 
GNOM – GRUP D’OPTIMITZACIÓ I MODELITZACIÓ NUMÈRICA 
El grup treballa tant en l'optimització numèrica com en la modelització de problemes que es poden resoldre 
mitjançant l'optimització. El seu treball sobre l'optimització numèrica inclou l'anàlisi de nous algorismes 
d'optimització (lineal, no lineal, continu i enter) i la seva convergència, el desenvolupament de procediments 
numèrics per a la seva implementació computacional eficient, i la comparació amb els algorismes existents. 
 
Contacte:  
Jordi Castro Perez         jordi.castro@upc.edu           934 015 854 
 
 
 
 
 
 
 

https://codalab.upc.edu/en
http://www.cttc.upc.edu/
mailto:cttc@cttc.upc.edu
https://gessi.upc.edu/en
mailto:franch@essi.upc.edu
https://gnom.upc.edu/en
mailto:jordi.castro@upc.edu
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GOAPI – GRUP D’ÒPTICA APLICADA I TRACTAMENT D’IMATGES 
El grup desenvolupa línies de recerca relacionades amb el processament de la informació òptica continguda 
en imatges i d'altres aplicacions de l’òptica visible, amb extensió a les bandes espectrals de l’infraroig pròxim 
i l’ultraviolat. Abasta la formació investigadora d'estudiants de màster i doctorat. Comprèn temes relacionats 
amb: la imatge (formació, presentació i anàlisi), la visió, el color i el processat amb làser. 
 
Contacte:  
Maria Sagrario Millan Garcia Varela          m.millan@upc.edu         937 398 930 
 
GPI – GRUP DE TRACTAMENT D’IMATGES I VIDEOS 
El Grup de Processament d'Imatge i Vídeo (GPI) investiga tècniques de tractament dels senyals visuals per 
anàlisi i representació del contingut visual. Hem aplicat l'anàlisi per interacció (interfícies, smartrooms), així 
com en aplicacions d’imatge biomèdica i teledetecció, producció àudiovisual i seguretat. En representació 
del contingut, GPI ha treballat en compressió de vídeo i indexació, contribuint a estàndards internacionals 
com MPEG-4 i MPEG-7. 
 
Contacte:  
Ferran Marques Acosta          ferran.marques@upc.edu         934  016 450 
 
GRCM – GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ MÒBIL 
El grup GRCM ha reconegut experiència en arquitectures i protocols de xarxa sense fils 2G/3G/4G, 
intertreball, planificació i desplegament de la xarxa de ràdio, disseny d'interfície de ràdio i estratègies de 
gestió de recursos de ràdio per a la garantia QoS en xarxes d'accés a la ràdio heterogenis. 
 
Contacte:  
Ramon Agusti Comas           ramon@tsc.upc.edu                    934  016 781 
 
GREC - GRUP DE RECERCA EN ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT 
Els principals camps d'estudi del grup són la teoria i l'aplicació dels sistemes d'aprenentatge i el raonament 
qualitatiu. El grup està involucrat en la recerca i el desenvolupament de tecnologies de computació tova 
omnipresents en àrees d'aplicació que condueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones i les 
comunitats. 
 
Contacte:  
Monica Sanchez Soler                   monica.sanchez@upc.edu          934 137 692 
 
GREO - GRUP DE RECERCA EN ENGINYERIA ÒPTICA 
L'objectiu és dur a terme activitats d'R+D i proporcionar solucions innovadores en el camp de l'enginyeria 
òptica. Les principals àrees de recerca són el disseny de sistemes òptics i sensors, el desenvolupament 
d'instrumentació, metrologia òptica, aplicacions làser, tecnologia de color, radiometria i fotometria, i 
instrumentació biomèdica. 
 
Contacte:  
Ferran Laguarta Bertran               ferran.laguarta@upc.edu          937 398 300 
 

https://futur.upc.edu/GOAPI/
mailto:m.millan@upc.edu
https://imatge.upc.edu/web/
mailto:ferran.marques@upc.edu
https://grcm.tsc.upc.edu/en
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/grec-grup-de-recerca-en-enginyeria-del-coneixement
https://www.cd6.upc.edu/index.php
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GREP – GRUP DE RECERCA EN POTÈNCIA ELECTRÒNICA 
El grup de recerca se centra en el disseny de convertidors electrònics de potència, tenint en compte tant 
estructures de dos nivells com de múltiples nivells, incloent la síntesi de noves topologies, el 
desenvolupament de noves eines d'anàlisi i modelatge, i l'aplicació de noves tècniques de modulació i 
control. 
 
Contacte:  
Josep Bordonau Farrerons           josep.bordonau@upc.edu          934 016 602 
 
GRINS – SISTEMES I ROBOTS INTEL·LIGENTS 
L'objectiu del grup de recerca és l'estudi, avaluació i desenvolupament de sistemes robòtics basats en la 
incorporació de capacitat de percepció, per aconseguir més flexibilitat i un comportament més intel·ligent. 
Donada l'amplitud de la recerca en aquest camp, el treball del grup se centra en tres línies complementàries: 
el disseny i desenvolupament de sistemes de processat i tractament d'imatges i sistemes de visió, 
especialment orientats al control, guiat i supervisió de sistemes robòtics; en els sistemes robòtics adaptats a 
tasques o entorns específics, i sistemes multiagent (robots i persones) amb capacitat de cooperació. 
 
Contacte:  
info.esaii@upc.edu      934 017 793 
 
IMP – MODELITZACIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
L’activitat científica del grup se centra en la investigació, la transferència tecnològica i la formació en temes 
lligats a la modelització i el processament de la informació, com ara la modelització conceptual, la qualitat de 
les dades, la intel·ligència del negoci, la mineria de dades o l’enginyeria de serveis. 
 
Contacte:  
imp.info@upc.edu      934 137 896 
 
KEMLG – GRUP D’ENGINYERIA DE CONEIXEMENT I MACHINE LEARNING 
Els principals objectius del grup són l'anàlisi, el disseny, la implementació i l'aplicació de diverses intel·ligència 
artificial i tècniques híbrides per donar suport a l'operació i l'anàlisi del comportament dels complexos 
sistemes i dominis del món real. La gestió, el diagnòstic de l'estat d'operació, la predicció, les tasques de 
supervisió i control són problemes clau per a la majoria de les organitzacions. 
 
Contacte:  
Cristian Barrué Subiran        cbarrue@cs.upc.edu          934 134 011 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://grep.upc.edu/en
https://grins.upc.edu/en
https://imp.upc.edu/
https://kemlg.upc.edu/en/
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KRD – CINÈTICA I DISSENY DE ROBOTS 
El grup estudia el comportament dels mecanismes articulats i la planificació, simulació i el control eficient i 
segur dels moviments d'aquests sistemes. Tots aquests aspectes són essencials per poder desenvolupar els 
robots cada vegada més complexos d'avui en dia, que s'han de dissenyar de forma que operin en els espais 
de treball pre-establerts, que han de manipular objectes de forma destra i que han d'evitar en tot moment 
les configuracions singulars i les col·lisions amb l'entorn. 
 
Contacte:  
Enric Celaya Llover           celaya@iri.upc.edu            934 015 787 
 
LARCA - LABORATORI D'ALGORÍSMIA RELACIONAL, COMPLEXITAT I APRENENTATGE 
LARCA és un grup de recerca de nivell internacional en temes d'aprenentatge i mineria de dades, anàlisi de 
dades i lingüística matemàtica. Típicament, abordem els problemes des de principis matemàtics sòlids, usant 
eines de modelització i tècniques de l'algorísmia, complexitat computacional, teoria d'autòmats, lògica, 
matemàtica discreta, estadística, i sistemes dinàmics. 
 
Contacte:  
Marta Arias Vicente          marias@cs.upc.edu           934 137 119 
 
LEAM - LABORATORI D'ENGINYERIA ACÚSTICA I MECÀNICA 
El LEAM centra la seva activitat en la recerca en acústica i vibracions i en el desenvolupament d'eines i 
solucions destinades al seu control. En concret, les línies principals de recerca son l'impacte vibratori causat 
per infraestructura ferroviària, el control actiu de soroll, la contaminació acústica, la detecció de fallades 
estructurals per emissió acústica i captura d’energia basat en vibracions. 
 
Contacte:  
Robert Arcos Villamarin           robert.arcos@upc.edu           937 398 053 

 
LOGPROG - LÒGICA I PROGRAMACIÓ 
El grup duu a terme investigacions en informàtica bàsica. En particular, té coneixement internacional en els 
camps de la lògica (estretament relacionats) en la informàtica, la complexitat computacional i els problemes 
de resolució de restriccions, i en l'ús de tècniques de programació avançades (per exemple, la programació 
de restriccions, la deducció automàtica, etc.) per al desenvolupament d'eines de programari pràctic. 
 
Contacte:  
Robert Lukas Mario Nieuwenhui           roberto@cs.upc.edu                934 137 865 

 
SAC - SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL 
L'objectiu del grup és dur a terme la recerca aplicada en les següents àrees: Modelatge, identificació i 
simulació de processos industrials continus i discontinus, control avançat dels sistemes dinàmics, 
optimització i restricció de satisfacció, supervisió i diagnòstic de falles dels processos i sistemes industrials, 
control tolerant a errors; i temes relacionats. 
 
Contacte:  
Vicenç Puig Cayuela                        vicenc.puig@upc.edu                        934 016 974 

https://www.iri.upc.edu/research/kinematics
https://recerca.upc.edu/larca/en
http://leam.up.es/
https://futur.upc.edu/LOGPROG
https://cs2ac.upc.edu/ca
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SCOM – GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT I DE LES OPERACIONS 
El grup SCOM està especialitzat en problemes relatius al disseny i la gestió de la cadena de subministrament, 
incloent la direcció d'operacions, en tot tipus d'organitzacions.  
La missió de SCOM es fomentar i desenvolupar la investigació sobre la cadena de subministrament i contribuir 
així a millorar l'eficiència, econòmica i mediambiental, de les organitzacions, específicament en relació als 
processos d'aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge. 
 
Contacte:  
Amaia Lusa Garcia                          amaia.lusa@upc.edu                        934 011 705 
 
TECNOFAB - TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ 
El principal objectiu del Grup de Recerca de Tecnologies de la Fabricació és dur a terme la recerca aplicada 
en les diverses tecnologies de fabricació, en relació amb els processos en si, les metodologies, els sistemes 
assistits per ordinador i la integració de diferents tecnologies. 
 
Contacte:  
Irene Buj Corral                               irene.buj@upc.edu                            937 054 015 
 
VIS – VISIÓ ARTIFICIAL I SISTEMES INTEL·LIGENTS 
El Grup de Visions Artificials i Sistemes Intel·ligents (VIS) duu a terme una recerca bàsica i aplicada amb 
l'objectiu d'entendre i dissenyar sistemes intel·ligents capaços d'interaccionar amb el món real de manera 
autònoma i de gran abast. Aquests sistemes intel·ligents han de percebre la raó, planificar, actuar i aprendre 
de les experiències anteriors. El grup funciona sobre els següents temes: segmentació d'imatge de color 
robusta i etiquetatge, reconeixement de patrons, aprenentatge i reconeixement d'objectes invariants del 
punt de vista, seguiment d'objectes, seguiment de cares, dades biomètriques, processament i anàlisi 
d'imatges mèdiques per al diagnòstic, anàlisi de documents, navegació de robots mòbils, localització 
simultània i construcció de mapes, servoig visual i interacció persona-ordinador. 
 
Contacte:  
informacio@fib.upc.edu      934 017 000 
 
VEU – GRUP DE TRACTAMENT DE LA PARLA 
L'àmbit de recerca del grup 'VEU' és el tractament de la parla. Investiguem tecnologies que permeten 
l'extracció d'informació que la veu conté: reconeixement del que es diu, l'idioma o el dialecte, 
característiques del parlant -qui és, la seva edat, el sexe, l'estat emocional-, la direcció del so. També 
treballem en la caracterització general de l'àudio, per determinar quan hi ha veu i quan hi ha altres 
esdeveniments acústics com música o sorolls diversos. Les tecnologies de la parla possibiliten generar veu -
síntesis de veu- o modificar les seves característiques. 
 
Contacte:  
Francisco Vallverdu Bayes           sisco.vallverdu@upc.edu                934 016 453 
 
 
 
 

https://scom.upc.edu/es
https://em.upc.edu/ca/recerca/tecnofab
http://vis.upc.edu/
https://futur.upc.edu/VEU
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Grups de recerca xarxa TECNIO 
 
CITCEA – CENTRE D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I DRIVES 
CITCEA-UPC és expert en tots els tipus d'aplicacions que requereixen el control de l'energia i/o el moviment. 
Desenvolupa tecnologies en: electricitat, electrònica de control, electrònica de potència, comunicacions 
industrials i control digital amb processadors i també les aplicacions d'aquestes tecnologies van des de 
l'automatització de processadors i màquines a energies renovables i la xarxa elèctrica. 
 
Contacte:  
citcea@citcea.upc.edu      934 016 727 

 
DAMA-UPC – GRUP DE GESTIÓ DE DADES 
El grup destaca en temes relacionats amb la gestió de dades, amb especial èmfasi en la qualitat de les dades, 
l'exploració de dades de diverses fonts de dades i grans volums de dades. El grup treballa amb software propi 
i fem recerca basant-nos en aquest software, que posteriorment es fa servir per fer transferència de 
tecnologia i donar serveis a empreses o administracions públiques.  
 
Contacte:  
larri@ac.upc.edu        934 017 496 
 
INLAB FIB – LABORATORI D’INNOVACIÓ I RECERCA 
L’inLab FIB UPC és el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC 
especialitzat en aplicacions i serveis basats en les últimes tecnologies. L’inLab FIB UPC té més de 40 anys 
d'experiència col·laborant en projectes innovadors, desenvolupant solucions a mida per a entitats públiques 
i privades, i oferint el servei de laboratoris d'aprenentatge especialitzats en l'enginyeria informàtica. El seu 
objectiu principal és el de transferir coneixement a la societat mitjançant el desenvolupament del talent 
humà i projectes R+D+I multidisciplinaris basats, entre d’altres, en les últimes tecnologies TIC, en Data 
Science, en simulació i en ciberseguretat. 
 
Contacte:  
inlab@fib.upc.edu      934 016 941 
 
LABSON – LABORATORI DE SISTEMES OLEOHIDRÀULICS I PNEUMÀTICS 
LABSON ofereix solucions tecnològiques en el camp de l'automatització de maquinària i processos industrials. 
En els últims anys ha desenvolupat tecnologies com: disseny de components oleohidràulics (p.ex.: cilindres 
hidràulics d'altes prestacions, suspensions oli-pneumàtiques per a vehicles pesants, sistemes d'accionament 
de panells solars de grans dimensions, minicomponents oleohidràulics). 
 
Contacte:  
Javier Alvarez Del Castillo           xalvarez@catunesco.upc.edu           937 398 762 
 
 
 
 

https://www.citcea.upc.edu/
https://www.dama.upc.edu/en
mailto:larri@ac.upc.edu
https://inlab.fib.upc.edu/
https://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/267
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MCIA – GRUP DE RECERCA DE CONTROL DE MOCIONS I APLICACIONS INDUSTRIALS 
El grup estudia la modelització, la simulació, les tècniques de control, la implantació física i les aplicacions 
dels sistemes electrònics de potència aplicats al control industrial i als accionaments elèctrics. Concretament, 
estudia el control digital amb microprocessadors, processadors de senyals digitals (DSP) i matrius de portes 
programables in situ (FPGA, de l’anglès field programmable gate array) dels convertidors i els llaços de 
regulació que apareixen en el control industrial i en el control dels motors elèctrics, per a la qual cosa aplica 
tècniques de control adaptatiu i intel·ligent. 
 
Contacte:  
José Luis Romeral Martínez        luis.romeral@upc.edu           937 398 510 

Centres de recerca 
 
CATMECH - CENTRE AVANÇAT DE TECNOLOGIES MECÀNIQUES 
La missió del nou grup de recerca CATMech és aportar solucions competitives a la indústria, des d'una recerca 
d'excel·lència basada en l'anàlisi i la modelització de fenòmens físics, així com en la experimentació dins de 
l’àmbit mecànic. 
D'aquesta manera, el grup promou la integració de tecnologies emergents vinculades en concepte “indústria 
4.0”, per una banda cada vegada més verda en la seva enginyeria i, per altra, més circular en les seves 
infraestructures i processos de fabricació. 
 
Contacte:  
catmech@upc.edu      937 398 102 
 
CD6 - CENTRE DE DESENVOLUPAMENT DE SENSORS, INSTRUMENTACIÓ I SISTEMES  
El CD6 és un centre de R+D dedicat al desenvolupament d'aplicacions Industrials i mèdiques basades en l'ús 
de tècniques fotòniques. El centre treballa en els àmbits de metrologia òptica (interferometria, perfilometria 
confocal, sistemes LIDAR, etc.) biofotónica visual (desenvolupament de tècniques i instrumentació per a 
oftalmologia), color i tecnologies espectrals (colorimetria d'alta resolució, imatge multi i hiperespectral, 
fotometria i radiometria), disseny i simulació de sistemes òptics (disseny òptic, disseny optomecànic, 
sistemes de fabricació de components òptics), i tècniques òptiques per a assaigs no destructius. 
 
Contacte:  
Jaume Castellà Maymo        jaume.castella@upc.edu           937 398 314 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mcia.upc.edu/en
https://catmech.upc.edu/home
https://www.cd6.upc.edu/index.php
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CETPD – CENTRE D’ESTUDIS TECNOLÒGICS PER L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA VIDA 
AUTÒNOMA 
L'entorn de recerca principal del CETpD està centrat en el desenvolupament de nou coneixement en l'àmbit 
de les tecnologies hardware - software centrades en les persones amb l'objectiu de contribuir a la millora de 
qualitat de vida de malalts crònics, persones amb necessitats específiques i/o amb diversos graus de 
dependència. Un dels àmbits més específics de treball es concentra en la recerca de nous paradigmes 
relacionats amb el moviment humà, principalment en la detecció i actuació compensatòria de les disfuncions 
del moviment. 
 
Contacte:  
Andreu Català Mallofré          andreu.catala@upc.edu          938 967 270 
 
IDEAI – CENTRE DE RECERCA DE CIÈNCIES DE DADES INTEL·LIGENTS I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 
L'activitat científica del grup IDEAI se centra en el disseny i desenvolupament de tècniques d'intel·ligència 
artificial i de dades intel·ligents i metodologies per a la realització del diagnòstic, predicció, gestió, suport a 
la decisió, ciències de la informació i control de sistemes complexos. El grup té com a objectiu fonamental en 
el seu treball científic, l'aplicació dels enfocaments desenvolupats als problemes del món real que pertanyen 
a un ampli ventall d'àmbits: indústria 4.0, intel·ligència ambiental, e-salut, robòtica i ciutats intel·ligents. 
 
Contacte:  
Karina Gibert Oliveras  karina.gibert@upc.edu        934 017 323 
 
LACAN – CENTRE ESPECÍFIC D’INVESTIGACIÓ DE MÈTODES NUMÈRICS A CIÈNCIES APLICADES I 
ENGINYERIA 
La investigació duta a terme al laboratori LaCAN es troba en els camps de la modelització matemàtica i 
numèrica i la mecànica computacional. Més concretament, els objectius de la recerca són desenvolupar i 
analitzar les eines numèriques relacionades amb els següents àmbits: 1) avaluar i controlar la qualitat de 
solucions numèriques; 2) millorar l'eficiència dels mètodes numèrics; 3) desenvolupar enfocaments 
alternatius a problemes específics; i 4) prototips virtuals/modelatge crític. 
 
Contacte:  
contact.lacan@upc.edu      934 016 092 

Instituts 
 
IOC – INSTITUT D’ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE CONTROL 
Els camps d'activitat del IOC, que continua el treball realitzat per l'Instituto de Cibernética durant més de 
vint-i-cinc anys, són l'automatisme, la intel·ligència artificial, la informàtica i l'enginyeria industrial, amb 
especial èmfasi en l'anàlisi, el disseny, la gestió i el control dels sistemes logístics i de producció de béns i 
serveis, i en els mètodes i tècniques adequats per resoldre aquests problemes i en els camps de la ciència i 
la tècnica relacionats amb ells. 
 
Contacte:  
ioc.asdi.utgaeib@upc.edu      934 011 613 

 

http://www.epsevg.upc.edu/cetpd/index.php
http://www.epsevg.upc.edu/cetpd/index.php
https://ideai.upc.edu/en
https://www.lacan.upc.edu/
https://www.lacan.upc.edu/
https://ioc.upc.edu/ca
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Campus participants 
Través de les seves institucions distribuïdes pel territori, la UPC disposa d'instal·lacions i recursos per realitzar 
recerca, desenvolupament i innovació de tecnologia en l’àmbit de la indústria 4.0.  
 
 

 
 
 

Indicadors de capacitats de la recerca de la UPC 
 
Nº projectes iniciats de la indústria 4.0 per anualitats 
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Destaquem que les fons de finançament dels projectes venen principalment de: 

Plan Estatal De Investigación Científica Y Técnica Y De Innovación 2017-2020 
V Pla De Recerca I Innovació De Catalunya (Pri). 2010-2013 
Estratègia De Recerca I Innovació Per A L'especialització Intel·Ligent De Catalunya (Ris3cat) 
Horizon 2020 (2014-2020)  
Interreg V Programme 
Plan Estatal De Investigación Científica y Técnica y De Innovación 2017-2020 
Plan Estatal De Investigación Científica y Técnica y De Innovación 2013-2016 

 
 
 
 
Dades acadèmiques dels darrers anys 2019-2020-2021 

x 
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74 Tesis doctorals (53%) 

40 Articles en revistes científiques  (29%) 

21 Presentacions de treballs a congressos (15%) 

4 Llibres (3%) 

https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/UGxhbiBFc3RhdGFsIGRlIEludmVzdGlnYWNpw7NuIENpZW50w61maWNhIHkgVMOpY25pY2EgeSBkZSBJbm5vdmFjacOzbiAyMDE3LTIwMjA=#produccio
https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/ViBQbGEgZGUgUmVjZXJjYSBpIElubm92YWNpw7MgZGUgQ2F0YWx1bnlhIChQUkkpLiAyMDEwLTIwMTM=#produccio
https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/RVNUUkFUw4hHSUEgREUgUkVDRVJDQSBJIElOTk9WQUNJw5MgUEVSIEEgTCdFU1BFQ0lBTElUWkFDScOTIElOVEVMwrdMSUdFTlQgREUgQ0FUQUxVTllBIChSSVMzQ0FUKQ==#produccio
https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/SE9SSVpPTiAyMDIwICgyMDE0LTIwMjAp#produccio
https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/SU5URVJSRUcgViBQcm9ncmFtbWUgKDIwMTQtMjAyMCk=#produccio
https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/UExBTiBFU1RBVEFMIERFIElOVkVTVElHQUNJw5NOIENJRU5Uw41GSUNBIFkgVMOJQ05JQ0EgWSBERSBJTk5PVkFDScOTTiAyMDE3LTIwMjA=#produccio
https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w/aps/UGxhbiBFc3RhdGFsIGRlIEludmVzdGlnYWNpw7NuIENpZW50w61maWNhIHkgVMOpY25pY2EgeSBkZSBJbm5vdmFjacOzbiAyMDEzLTIwMTY=#produccio
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Casos d’èxit  
Des de la UPC contribuïm a l'impuls de la cultura en innovació i en l'esperit emprenedor de tota la comunitat 
universitària (investigadors, estudiants, professors, personal d'administració i serveis i titulats), i també en 
l'augment del potencial innovador dels seus col·lectius i de les seves unitats, tot afavorint la creació de noves 
empreses de base tecnològica. Tot seguit es presenten casos d’èxit que han donat lloc a la creació de 
diferents Spin-off. 

 
Dattium Technology és l'spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sorgida del grup de recerca 
Motion Control and Industrial Applications (MCIA) per a la transferència al sector privat del seu coneixement 
en analítica avançada de dades i monitorització intel·ligent. 
 
En Dattium Technology desenvolupen projectes per ajudar la indústria manufacturera a supervisar els seus 
processos. Combinen metodologies de tractament de la informació i algoritmes de machine learning per 
desenvolupar solucions de monitoratge intel·ligent a mida per a cada client. 
 

 
Nearby Computing és una spin off creada pel grup de recerca CAP de la UPC i el Barcelona Supercomputing 
Centre, amb l'objectiu de comercialitzar tecnologia d'orquestració de serveis IoT i 5G desenvolupada per 
ambdues institucions.  

La tecnologia d'orquestració permet millorar l'eficiència dels sistemes IoT i 5G a través d'una major flexibilitat 
en la gestió de les infraestructures utilitzades per al seu desplegament. 

 

 
Rob surgical és una spin off creada pel grup de recerca GRINS de la UPC que desenvolupa una nova gama de 
robots mèdics enfocats en la cirurgia de laparoscòpia. El SISTEMA BITRACK és un robot que busca assolir els 
reptes que la comunitat mèdica està exigint amb característiques com Estructura modular, bon ràtio 
d'eficiència (cost / eficàcia mèdica), precisió, alta mobilitat (del robot enfront del pacient). 
 
 

https://www.dattium.com/nosotros-dattium
https://www.nearbycomputing.com/
https://www.robsurgical.com/
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Smart Engineering ofereix assessoria estratègica i de desenvolupament de productes i solucions tècniques 
per a la construcció d’estructures de formigó. Aquesta spin off sorgeix del grup de recerca EC (Enginyeria de 
la Construcció) de la UPC. 
 

 
Beamagine, centrada a comercialitzar la tecnologia d’imatge lidar que s’ha desenvolupat al Centre de 
Desenvolupament de Sensors (CD6) a partir de projectes de recerca. 

La tecnologia d’imatge lidar permet l’obtenció d’imatges en 3D, a temps real, mitjançant càmeres compactes 
basades en un pols làser, amb el qual es detecta el temps en anar i tornar de l’objecte. Aquesta tecnologia 
permet incrementar el nombre de punts en la imatge i fer més compactes els sensors respecte als que hi ha 
actualment al mercat. 

Les càmeres lidar són una tecnologia de sensors en expansió, ateses les seves aplicacions en robòtica i 
seguretat. 

 
MediaTG, spin off creada des del grup de recerca IMP, proporciona solucions per la distribució segura de 
continguts multimèdia, en base a les normes internacionals mitjançant una plataforma modular per facilitar 
el desenvolupament d'aplicacions i serveis multimèdia. 
  
Els seus productes també inclouen un Sistema de Recerca Intel·ligent Multimèdia, també basat en les Normes 
Internacionals. 
 
 

 
El Centre de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC) ha participat en el projecte 
SECUTIL, en el marc del qual s’ha creat un sistema de gestió integral de la cadena de seguretat per a xarxes i 
infraestructures proveïdores de serveis (com per exemple aigua, gas i electricitat), que millori la seguretat 
física, el control d’accés i la seva ciberseguretat. 
 

 
 

https://smartengineeringbcn.com/ca/
https://beamagine.com/
https://www.upc.edu/innovacio/ca/p-innova/empreses-creades/mediatg
https://cs2ac.upc.edu/ca
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Publicacions científiques, patents i convenis de 
col·laboració 
 
Publicacions científiques 2020-2021 
A continuació trobeu un mostreig de les publicacions més recents realitzades pels investigadors de la 
universitat que desenvolupen les tecnologies de la indústria 4.0, englobats en diferents sectors de la 
indústria: 

 
Indústria 4.0 
Design of human-robot tasks in academic environment 
Masó Clota, B., Ponsa Asensio, P., Tornil Sin, S. 2020, 1(2), 26-38 
 
On Cognitive Assistant Robots for Reducing Variability in Industrial Human-Robot Activities  
Appl. Sci. 2020, 10(15), 5137  
 
Cognitive Robotics and Control  
Electronics 2020, 9(5), 760  
 
Deep-Learning-Based Methodology for FaultDiagnosis in Electromechanical Systems  
Sensors 2020, 20(14), 3949 
 
A Risc-V Simulator and Benchmark Suite for Designing and Evaluating Vector Architectures 
Cristóbal Ramírez, César Alejandro Hernández, Oscar Palomar, Osman Unsal, Marco Antonio Ramírez, and Adrián Cristal. 
2020. ACM Trans. Archit. Code Optim. 17, 4, Article 38 (November 2020), 30 pages 

 
An Academic Risc-V Silicon Implementation Based On Open-Source Components 
J. Abella et al., 2020 XXXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS), Segovia, Spain, 2020, pp. 1-
6 

 
Fast Gap-Affine Pairwise Alignment Using The Wavefront Algorithm 
Santiago Marco-Sola, Juan Carlos Moure, Miquel Moreto, Antonio Espinosa, Bioinformatics 2020 

 
Robòtica 
Solving the Nearest Rotation Matrix Problem in Three and Four Dimensions with Applications in Robotics 
Institute of Robotics and Industrial Informatics, Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Systematic review on wearable lower-limb exoskeletons for gait training in neuromuscular impairments  
Rodriguez, A.; Lobo-Prat, J.; Font-Llagunes, J.M. Journal of neuroengineering and rehabilitation Vol. 18, num.22, p.1-21 
 

Intel·ligència Artificial 
Developing and operating artificial intelligence models in trustworthy autonomous systems   
Martínez-Fernández, S.; Franch, X.; Jedlitschka, A.; Oriol, M.; Trendowicz, A. International Conference on Research 
Challenges in Information Science p. 221-229 2021-05-14 Presentation of work at congresses 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/344363170_Diseno_de_tareas_persona-robot_en_el_ambito_academico
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/327709/applsci-10-05137.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/330852/electronics-09-00760.pdf?sequence=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7412339/
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3422667
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/334498/DCIS2020_PreDRAC_PostPrint.pdf
https://academic.oup.com/bioinformatics/article/37/4/456/5904262
https://www.iri.upc.edu/thesis/show/132
https://www.iri.upc.edu/thesis/show/132
https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-021-00815-5
https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-021-00815-5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75018-3_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75018-3_14
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Fabricació Additiva 
Enginyeria gràfica i redisseny d’una impressora 3D 
Farrerons Vidal, Oscar.; Olmedo, N.; Rascón, D.; García, Á.; Portela, 2021-01-31 
 
Enhancement of 3D-printable materials by dual-curing procedures   
Fernandez-Francos, X.; Konuray, O.; Ramis, X.; Serra, M. À.; de la Flor, S. Materials 
 
3D printing of alpha-Al2O3 for catalytic applications 
Álvarez, F.; Serrano, I.; Radogna, C.; Franco, L.; Llanes, L.; Llorca, J.; Roa, J.J. Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio p. 141 Presentation's date: 2020-10-27 Presentation of work at congresses 

 
Gestió de dades/mètodes numèrics 
Empowering conformance checking using Big Data through horizontal decomposition 
Valencia, Á.; Varela, Á.; Gómez, M.; Carmona, J.; Bergenthum, R. Information systems Vol. 99, num. article 101731, p. 
1-17. 2021-07 
 
Big data and remote sensing: A new software of ingestion  
Boudriki, B.; El Amrani, C. International Journal of Electrical and Computer Engineering Vol. 11, p. 1521-1530. 2021-04-
01 

 
Electrònica i sensors 
Comprehensive analysis of hexagonal sigma-delta modulations for three-phase high-frequency VSC based on wide-
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Patents 
Les patents són un instrument essencial per a la indústria 4.0, permetent augmentar la competitivitat de les 
empreses i donant més valor a les tecnologies que s’utilitzen. Des de la UPC, entre els anys 2017-2020, s’han 
generat un total de 25 patents relacionades entre tots els tòpics que engloben la revolució 4.0: 
 

Ciberseguretat Intel·ligència artificial Gestió de dades Sistemes avançats de 
manufactura 

1 3 2 4 

Impressió 3D Robòtica IoT Sensòrica 

3 4 3 5 

 
 
 
Convenis de col·laboració  
Els darrers anys la UPC ha signat convenis de col·laboració amb empreses i entitats pioneres: 
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Annexes 
 

- Càlcul de l’impacte dels sectors de treball de la UPC 
 
S’han agafat totes les dades de cada sector dels anys 2019-2020-2021 relacionades amb: i) 
publicacions; ii) presentacions de treballs en congressos; iii) tesis doctorals; iv) documents 
cientificotècnics; v) capítols de llibres. 
Enllaç on trobar la informació: https://futur.upc.edu/open_access 
 

Sectors Data valor futur upc open acces 
Senyal i telecomunicacions (21%) 434 

Sistemes d'informació i automatització (19%) 390 

Gestió de dades (18%) 379 

Robòtica (17%) 347 

Mètodes numèrics (13%) 266 

Intel·ligència artificial (7%) 137 

Electrònica i sensors (3%) 70 

Manufactura avançada (2%) 42 
Total mostra 2023 

 
- Dades dels projectes de la indústria 4.0 per anualitats: 

https://futur.upc.edu/projects/t/aW5kdXN0cnkgNC4w 
 
 

- Dades acadèmiques de la indústria 4.0: 
https://futur.upc.edu/open_access/t/aW5kdXN0cnkgNC4w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://futur.upc.edu/open_access/t/aW5kdXN0cnkgNC4w
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