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Celebrats els 50 anys de la nostra universitat, i recuperada la normalitat després 
de la pandèmia, ara és el moment de projectar-nos a futur com a institució.  
La UPC referma la seva vocació de ser el referent de l’enginyeria, l’arquitectura, 
les ciències i la tecnologia a Catalunya. 

En el futur immediat la nostra universitat ha d’afrontar tres grans reptes:
El primer consisteix a reforçar els vincles entre el coneixement que generem i les necessi-
tats de la societat. Les millors universitats del món són aquelles que han creat al seu vol-
tant un ecosistema dinàmic i transformador, i han de ser el nostre referent. La UPC ha de 
potenciar el seu paper d’agent de canvi en sintonia amb els agents del territori.
El segon repte és augmentar l’impacte de la nostra activitat docent. Ho farem a través de 
la millora dels processos d’aprenentatge, intensificant la nostra activitat de formació al 
llarg de la vida i creant vincles amb la formació professional. 

El talent és arreu i volem que pugui accedir a la UPC en condicions 
d’equitat. La tecnologia necessita les capacitats de les dones i de 
l’estudiantat de tots els àmbits socioeconòmics. 
El tercer repte ens situa en la dimensió internacional de la UPC. 
Som protagonistes del disseny de la universitat europea del futur en  
el marc de l’aliança Unite!, que compta amb el suport de la UE 
per continuar la seva activitat incorporant dues noves universitats  
a l’aliança i fent possible el seu pla de treball fins a l’any 2027. 
Tot plegat amb la visió de contribuir a una societat més justa, sos-
tenible i conscient de la necessitat d’actuar contra el canvi climàtic. 
Una tasca en la qual és imprescindible la dimensió ètica i humanística 
de la ciència i la tecnologia. És la fórmula que garanteix la millor de 

les aportacions de la UPC per a construir un millor futur a l’abast de tots i totes. 
Però ni aquest ni cap repte seria possible sense el nostre principal actiu: la comunitat UPC. 
Estudiantat, PAS, PDI i alumni. Una comunitat entusiasta que fa possible ser el que som. 
Benvingudes i benvinguts a la UPC!

El talent és arreu i volem 
que pugui accedir a la UPC 
en condicions d’equitat.  
La tecnologia necessita  
les capacitats de les dones 
i de l’estudiantat de tots  
els àmbits socioeconòmics.

Daniel Crespo Artiaga 
Rector

1/ Vol de drons a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació  
i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). 

2/ Un nou procés biotecnològic desenvolupat a l’Escola Politècnica  
Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) per recuperar els metalls  
dels aparells electrònics.

3/ Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME).
4/ Participants a la HackUPC organitzada, entre altres, per estudiants 
 de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). 
5/ La UPC forma part d’UP4, l’aliança de les politècniques de l’Estat.
6/ Un projecte de recerca per monitorar els ecosistemes marins, vinculat 
 a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
7/ Patí de vela creat per estudiants de la Facultat de Nàutica de Barcelona  

(FNB) exposat al 58è Saló Nàutic de Barcelona. 
8/ Pràctiques a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).
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GENERADORA 
DEL 0,3 % DEL 
PIB CATALÀ

La UPC va contribuir a la 
generació del 0,3 % del PIB  
de Catalunya de l’any 2019.  
Per cada 100 euros de 
finançament públic que  
va rebre, la UPC va retornar  
a la societat 601,5 euros.  
Pel que fa a l’aportació al 
mercat de treball d’aquell any, 
la Universitat va contribuir a 
crear o mantenir 10.371 llocs 
de treball equivalents a temps 
complert de manera directa  
o indirecta. 
(Font: Impacte econòmic i retorn social 
de la UPC. Any 2019)

72,7 M€
INGRESSOS PER PROJECTES 
D’R+D+I (2021)

317,3 M€
PRESSUPOST 2022

18
CENTRES 
DOCENTS

2.074
PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

70.151
ALUMNI UPC

275
PROGRAMES DE FORMACIÓ 
PERMANENT

209
GRUPS DE RECERCA

30
DEPARTAMENTS

84
MÀSTERS
UNIVERSITARIS

3.523
PERSONAL DOCENT 
I INVESTIGADOR

45
PROGRAMES 
DE DOCTORAT

65
GRAUS 
UNIVERSITARIS

231
DOCTORS 
I DOCTORES

5.859
TITULATS I TITULADES  
DE GRAU I MÀSTER

2.107
DOCTORANDS 
I DOCTORANDES

3.595
ESTUDIANTS DE FORMACIÓ 
PERMANENT

LA UPC, 
PLANTER 
D’UNICORS

Amb nou emprenedors i sis 
start-ups valorades per sobre 
dels mil milions d’euros o que 
podrien arribar a estar-hi en els 
propers dos anys, la UPC destaca 
en el top d’universitats on s’han 
format els fundadors i fundadores 
de les empreses unicor a Espanya.

29.812
ESTUDIANTS DE GRAU 
I MÀSTER La UPC 

en xifres
Pública i ben situada en els principals 
rànquings internacionals d’universitats, 
la UPC manté un fort lligam amb l’entorn 
productiu i el territori. La inserció laboral 
de qualitat dels seus titulats i titulades 
és un dels seus trets diferencials.

INSERCIÓ 
LABORAL 
DE QUALITAT

Un any després d’haver-se titulat,  
el 93 % de les persones que han 
cursat estudis a la UPC, treballen.  
El 90 % va trigar menys de sis mesos 
a trobar feina. La majoria va encetar 
la carrera professional fent pràctiques 
en empreses, que en un 96 % van 
realitzar de manera remunerada. 
(Font: AQU Catalunya)

POSICIÓ DE LA UPC ALS PRINCIPALS 
RÀNQUINGS INTERNACIONALS

QS World University Rankings 
by Subject, 2022
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EEABB. Escola 
d’Enginyeria 
Agroalimentària 
i de Biosistemes 
de Barcelona
eeabb.upc.edu

EETAC. Escola 
d’Enginyeria 
de Telecomunicació 
i Aeroespacial 
de Castelldefels
eetac.upc.edu

CAMS FP Cat UPC.
Campus FP Cat UPC de la Mobilitat 
Sostenible (Martorell)*
campusmobilitatsostenible.upc.edu

ETSAV. Escola 
Tècnica Superior 
d’Arquitectura 
del Vallès 
etsav.upc.edu

EPSEVG. Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria  
de Vilanova i la Geltrú
epsevg.upc.edu

EPSEB. Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona
epseb.upc.edu

ETSAB. Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona
etsab.upc.edu

ETSECCPB. Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona
camins.upc.edu

ETSEIB. Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona 
etseib.upc.edu

ETSETB. Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació 
de Barcelona
telecos.upc.edu

FIB. Facultat d’Informàtica 
de Barcelona
fib.upc.edu

FME. Facultat de Matemàtiques 
i Estadística
fme.upc.edu

FNB. Facultat de Nàutica 
de Barcelona
fnb.upc.edu

CFIS. Centre de Formació 
Interdisciplinària Superior 
cfis.upc.edu

EEBE. Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est 
eebe.upc.edu

ESEIAAT. Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual 
de Terrassa 
eseiaat.upc.edu

FOOT. Facultat d’Òptica 
i Optometria de Terrassa
foot.upc.edu

CITM. Centre de la Imatge 
i la Tecnologia Multimèdia 
citm.upc.edu
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sa EPSEM. Escola Politècnica 

Superior d’Enginyeria 
de Manresa
epsem.upc.edu

EEABB EETAC

EPSEVGEPSEB

ESEIAAT

ETSECCPB

EPSEM

ETSAB

FIB

ETSAV

FME

ETSEIB ETSETB

EEBE

FOOT CFIS

MÓN UPC

FNB

CITM

* Campus d’estudis de formació no universitària.



La UPC és una universitat que posa l’estudiant al centre del procés 
d’aprenentatge. En aquest procés, la Universitat li proposa una 
formació teòrica sòlida, així com experiències i projectes a partir 
de fórmules com ara el hands-on learning, el learning by doing  
o el project based learning. La internacionalització que impregna 
tota l’activitat de la Universitat és un element clau en una  
formació que té com a escenari el món. 

Les pràctiques a les empreses, les assignatures im-
partides per professorat en actiu al món profes-
sional o el desenvolupament dels projectes estu-
diantils són aspectes clau en els plans d’estudis 
de la UPC. Metodologies docents que fan servir 

fórmules com ara el hands-on learning, el learning by doing 
o el project based learning són trets diferencials d’una uni-
versitat amb un component pràctic molt rellevant i en el 
qual el desenvolupament dels projectes, sovint des d’una 
perspectiva multidisplicinària, és una constant. Una de les 
claus del model docent és combinar una sòlida formació 
teòrica amb la possibilitat de participar en un gran nom-
bre de projectes reals que singularitzen el procés de for-
mació. I la recepta funciona: un 93  % de les persones que es 
titulen a la UPC treballen un any després que s’hagin titulat  
i el grau de satisfacció dels ocupadors és especialment alt. 
“La capacitat per resoldre qualsevol problema que s’ad-
quireix a la UPC” és un dels tradicionals comentaris de les 
empreses en les valoracions de la formació que reben els 
titulats i titulades. 
L’objectiu és, en tot cas, que l’estudiant adquireixi la capa-
citat d’avançar en el coneixement de manera autònoma, de 
desenvolupar el pensament creatiu i d’abordar la resolució 

de problemes interdisciplinaris. En el model UPC, els plans 
d’estudis se centren en les competències i habilitats que 
l’estudiant ha d’assolir, per la qual cosa se’n valora l’esforç  
i no només les hores de classe.
L’altre element essencial del model d’aprenentatge de la 
UPC és la competència internacional. La marcada vocació 
internacional de la Universitat és aquí la clau. La interna-
cionalització impregna tota l’activitat de la universitat des 
de la recerca fins a la transferència del coneixement o el 
compromís social. 
Com no podia ser d’una altra manera, la docència també 
es viu des d’una vocació plenament internacional, que va 
més enllà de la mobilitat estudiantil tradicional i s’ha obert 
a noves vies. Així, a la UPC un estudiant pot assistir a clas-
se amb companyes i companys que comparteixen la ma-
teixa sessió al KTH de Suècia o en una universitat de la 
Xina. Un exemple en aquesta línia són els Blended Intensive 
Programs (BIP) que tenen un reconeixement de 3 ECTS  
i són programes breus i intensius que utilitzen fórmules do-
cents innovadores, com ara la cooperació en línia. En els 
BIP es combina la mobilitat física de curta durada (entre 
5 i 30 dies) amb un component virtual de la docència i un 
context internacional. 

L’equip Cosmic Research  
a l’estació de seguiment 
del llançament de Bondar.

L’associació d’estudiants 
Cosmic Research, de 
l’ESEIAAT, ha construït  
i llançat amb èxit el coet 
supersònic suborbital més 
potent construït fins ara a 
Catalunya i el més potent 
d’Espanya construït per 
universitaris. 

L’estudiantat, 
protagonista
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ALT RENDIMENT 
ACADÈMIC: ESTUDIAR 
DUES CARRERES 
ALHORA

El CFIS és un centre singular creat el 2003 per la UPC. 
Aquí, l’estudiantat amb capacitat, interès i motivació pot 
fer estudis interdisciplinaris, cursant dues titulacions ofi-
cials en l’àmbit de les matemàtiques, la física i les engi-
nyeries que segueixen un pla d’estudis molt intensiu. 

Un dels seus atractius és el programa de mobilitat in-
ternacional, que disposa d’una línia específica d’ajuts 
perquè l’estudiant pugui fer el treball de fi de grau en 
institucions de prestigi a tot al món i en empreses inter-
nacionals de primer nivell. 

FORMACIÓ SENSE 
FRONTERES

La UPC vol que els estudiants esdevinguin ciutadans i ciu-
tadanes globals, capaços de comprendre i abraçar la com-
plexitat de la multiculturalitat amb una actitud de respecte, 
oberta i tolerant. El seu compromís i responsabilitat envers els 
reptes globals passa per internacionalitzar el seu currículum 
acadèmic, per treballar en xarxa, establir ponts i comprendre 

les diferents mirades del món. A més dels acords d’intercanvi 
que ofereixen les diferents titulacions de la UPC (1.640 amb 
767 universitats d’arreu del món), el nou programa Erasmus 
(2021-2027) impulsa la inclusivitat, la digitalització i la sos-
tenibilitat amb altres tipus de mobilitat, com ara les estades 
curtes i les mobilitats híbrides, que flexibilitzen les estades  
i atorguen ajuts econòmics més quantiosos a les poblacions 
vulnerables.

Com a universitat sòcia de l’aliança Unite!, la UPC ofereix 
a l’estudiant múltiples opcions de formació internacional  
i de participació en projectes i esdeveniments amb estudiants 
de les universitats tecnològiques més destacades d’Europa. 

I SI EL SOMNI 
ÉS CREAR 
UNA EMPRESA...

 ...els espais Emprèn UPC són l’escenari perfecte perquè 
l’estudiantat desenvolupi els seus projectes innovadors 
i noves idees de negoci. Estan ubicats a la majoria dels 
campus i funcionen com un programa de preincubació 
de projectes de base tecnològica. 

Als espais Emprèn, els joves disposen d’espais de tre-
ball, comparteixen recursos i serveis, reben formació 
per crear una empresa i tenen accés a la mentoria d’es-
pecialistes en aquest camp.

El NanoSatLab, 
a l’ETSETB, permet 
a l’estudiantat 
d’Enginyeria de 
Telecomunicació  
i d’Electrònica  
formar-se en el marc 
de la iniciativa CDIO 
(Concebre, Dissenyar, 
Implementar i Operar) 
un marc innovador 
que genera un entorn 
proper al de l’exercici 
professional de 
l’enginyeria. 
Un context ideal  
per a l’aprenentatge. 
 
A la imatge, 
dos satèl·lits fets 
al NanoSatLab.

El CAT14X és un 
prototip de l’equip 
BCN eMotorsport, 
format per estudiants 
de l’ETSEIB i de 
l’ETSETB. Ha estat 
dissenyat per participar 
en esdeveniments de 
cotxes manuals  
i autònoms. 
Amb una fiabilitat 
excel·lent, incorpora 
l’ús de quatre motors 
i un sistema autònom. 
L’optimització de la 
frenada regenerativa 
ha aconseguit reduir 
el pes del vehicle, 
un element clau en 
aquestes curses.

PRÀCTIQUES PER 
EXPLORAR EL MERCAT 
LABORAL I AMPLIAR 
COMPETÈNCIES

Les pràctiques en empreses són una gran alternativa per 
tastar el mercat laboral i complementar els coneixements 
adquirits en la formació acadèmica que proporciona la 
UPC. L’estudiant adquireix noves competències que el 

preparen per a l’exercici de l’activitat professional en l’en-
torn més adequat. Per a l’empresa, la formalització d’un 
conveni de cooperació educativa li permet disposar de 
personal en formació avançada i captar nou talent.

A la UPC, les pràctiques són gairebé sempre remunera-
des, faciliten l’ocupabilitat i fomenten la capacitat inno-
vadora. Són un element definitori del model d’aprenen-
tatge de la UPC i han contribuït a fer de la institució  
la millor universitat de l’Estat pel que fa a la qualitat de la 
inserció laboral dels titulats i titulades. 

El curs 2021-2022 un total de 5.283 estudiants van partici-
par en programes de pràctiques.

UPC ALUMNI, LA COMUNITAT 
DE LES RELACIONS

Més de 70.000 persones integren la xarxa de titulats i titulades UPC Alumni. 
Articulen una comunitat que s’agrupa per interessos a través de clubs i que, 
a més, no té fronteres. Un exemple és el Club UPC Sèniors, que canalitza els 
interessos de les persones jubilades de la Universitat a través del compromís 
social i que promou titulacions universitàries per a més grans de 55 anys. 
A l’altra pol del cronograma vital es troben clubs com el de les Dones Poli-
tècniques, en el qual dones en actiu a la professió acompanyen les primeres 
passes de les futures enginyeres. 

L’objectiu és clar: acompanyar les persones i crear una gran comunitat. En 
paraules de l’emprenedora i alumni Isabel Garcia: “L’aspiració és tenir una 
universitat a la qual sempre pots tornar i trobar el que et cal en cada moment: 
relacions professionals, coneixement, formació al llarg de la vida, amics...”



A la UPC es pot ser membre d’una colla castelle-
ra per, organitzadament, tractar de tocar el cel 
amb les mans. A aquesta tradició catalana, ben 
arrelada entre els joves, se sumen moltíssimes 
opcions com el teatre universitari, la música, la 

cultura japonesa, el cinema... En total, un centenar d’associaci-
ons estudiantils estan actives als campus de la UPC. 
Un capítol a banda mereixen iniciatives que tracten de ser, més 
que el conreu d’una afició, una resposta personal o col·lectiva 
al neguit de millorar el món. En aquest marc se situarien les 
associacions a l’entorn de la participació en el govern de la 

Universitat o l’acció de les delegacions d’estudiants, que vetllen 
activament per la defensa dels interessos de l’estudiantat i per 
la qualitat de la formació. En aquesta línia, el Consell de l’Es-
tudiantat és el màxim òrgan de representació estudiantil de la 
UPC i actua com a interlocutor del col·lectiu, i també impulsa 
iniciatives de caràcter transversal.
La pràctica esportiva universitària és un altre element aglu-
tinador de la comunitat. Des de la competició esportiva d’elit 
fins a la pràctica habitual de l’esport o les competicions inte-
runiversitàries, el Servei d’Esports organitza i coordina una 
àmplia oferta d’activitats.   

13

L’Orquestra UPC, les corals 
d’Arquitectura (ETSAB), del Parc 

Mediterrani de la Tecnologia (PMT) 
i Gaudeamus (EEBE) són artífexs 
de la cultura musical. UPCArts és 
el programa que promou l’oferta 

cultural en condicions avantatjoses 
per a la comunitat UPC. La simbiosi 

tecnologia i art és una de les 
seves línies de treball.

La vida acadèmica a la UPC es desenvolupa en un ambient de coneixement 
ple d’oportunitats. Un centenar d’associacions estudiantils han trobat 

el projecte amb el qual es poden identificar i gaudir d’una altra manera  
de viure la universitat. La formació integral de les persones és al rerefons.
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Sostenibilitat
Els darrers anys, l’emergència climàtica ha esdevingut una de 

les prioritats de l’associacionisme universitari. Ja el 2019, un grup 
d’estudiants va declarar l’estat d’emergència climàtica a la UPC  
i poques setmanes després, el Claustre Universitari de la Univer-
sitat referendava una proposta que volia posar en primera línia de 
reivindicació l’acció climàtica. 

La UPC s’ha dotat d’una estratègia d’acció climàtica per as-
solir l’any 2030 la neutralitat de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. Per caminar en aquesta direcció, la institució ha in-
tensificat l’acció per aconseguir més producció pròpia d’energia 
mitjançant la instal·lació de plantes solars en els edificis. Durant 
aquest curs 2022-2023, la previsió és disposar d’una campus solar 
que generi 687,22 kWp.
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Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament, 
30 anys de cooperació
El curs 2022-2023, Judith Molero marxa a Moçambic per ini-

ciar una estada de cooperació en la qual l’objectiu del projecte és 
treballar per la igualtat del gènere. El projecte, que no té a veure 
amb els estudis que la Judith ha cursat, el grau en Ciències i Tec-
nologies del Mar esdevé aquí una vivència personal. “L’experièn-
cia és aquí el que compta”, explica amb un gran somriure i afegeix 
amb complicitat que “el màster haurà d’esperar...”. 

L’estada de la Judith Molero a Moçambic tindrà lloc durant 
les celebracions del 30è aniversari de la creació del Centre de  
Cooperació per al Desenvolupament (CCD), la unitat de la Univer-
sitat que articula el potencial de la comunitat UPC per contribuir  
a transformar el món i que des d’aquest curs ha esdevingut una 
unitat operativa en el si de tots els centres docents de la Univer-
sitat. 

El 2022, un total de 245 persones participen en els 53 projec-
tes que es porten a terme en col·laboració amb altres universitats, 
ONG, entitats socials i altres organismes. Més d’un centenar de 
membres de la comunitat es desplacen per participar directament 
sobre el terreny en les iniciatives que es duen a terme a 21 països.

Arreplegats de la Zona 
Universitària és la colla 
castellera que reuneix 
estudiantat de la UPC 
cada dimarts i dijous 
durant el curs per assajar 
en els espais de l’FME  
i de l’ETSEIB. 

Una universitat alineada amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
La UPC ofereix oportunitats per a un aprenentatge transformador, una educació de qualitat.   

Tanmateix, la institució actua des de moltes altres perspectives per fer front als principals reptes socials  
i a la seva resolució. L’acció climàtica, la transformació de l’escenari energètic i de les formes de producció 
o la reducció de les desigualtats en el planeta conformen alguns dels reptes de la institució alineats amb  
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Des dels centres de recerca i laboratoris, la UPC 
impulsa projectes de recerca i transferència de tecnologia per als reptes emergents des d’una perspecti-
va global, però també des d’una vessant local, dinàmica, accessible i oberta a la societat. A continuació,  
alguns exemples d’aquesta activitat.

Des del Centre de Cooperació  
per al Desenvolupament (CCD) 
la comunitat contribueix a la lluita 
global i local contra la pobresa  
i forma futurs professionals perquè 
siguin persones compromeses 
i actives en la construcció d’un 
món més just i sostenible.

Des del Campus 
de Vilanova i la Geltrú, 
el Laboratori de Bioacústica 
Aplicada (LAB) i científics 
del Brasil i Àustria treballen 
per instal·lar els primers sensors 
per al seguiment en temps real 
de la biodiversitat a l’Amazònia. 
L’objectiu és combatre l’extinció 
d’espècies a la selva tropical.

Aquí STEAM UPC apropa el talent 
de les dones als estudis de tecnologia 
i enginyeria, trenca els estereotips 
i rols de gènere i fa visibles nous 
models femenins. Les investigadores 
de la UPC es presenten a les noies 
i nois com a referents. 

El Centre Específic de Recerca 
de l’Hidrogen de la UPC (CER-H2)
treballa per fer d’aquesta energia  
verda una solució sostenible per  
a la transició energètica.

Davant l’emergència sanitària provocada 
per la COVID-19, diversos grups i centres 
de recerca, com ara BIOCOM-SC estan 
treballant en projectes científics per 
combatre la propagació del virus.

L’Autonomous Delivery Device  
(ADD), automatitza la logística  
d’última hora i ajuda a millorar el 
trànsit i la qualitat de l’aire. Ha estat 
desenvolupat per CARNET, l’Institut 
de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) 
i socis industrials de la Universitat.

La Càtedra UPC-Mercabarna 
treballa des de l’EEABB per 
prevenir i reduir el malbaratament 
alimentari en la distribució 
d’aliments minorista  i majorista.

Cinc estudiants de l’ETSAV han viscut 
durant cinc mesos a la casa sostenible 
TO per estudiar-ne la viabilitat com 
a hàbitat real i analitzar els pros i els 
contres de viure en un hàbitat de baix 
impacte ambiental, que ells mateixos 
han ideat.  

Compromesos 
amb un món 
millor

Acció 
climàtica. 
Salvant 
l’Amazones

Per la 
igualtat real 
d’oportunitats

Possibilitats 
energètiques
de l’hidrogen verd

La lluita 
contra 
el COVID

Vehicles 
autònoms, 
ciutat més 
saludable

Per un 
consum 
responsable

Ciutats 
sostenibles. 
La casa TO



L
a UPC s’ha consolidat al 
llarg dels anys com una 
institució referent en 
àmbits tecnològics fona-
mentals per al progrés 
de la societat com ho 

són les telecomunicacions, les tec-
nologies de la salut i del transport, 
l’enginyeria civil i ambiental, la ro-
bòtica, la intel·ligència artificial i el 
big data, o la transició energètica  
i la sostenibilitat, entre altres.

Ben posicionada en els princi-
pals rànquings internacionals, la 
UPC continua essent la univer-
sitat catalana líder en captació 
de fons europeus del programa 
Horizon 2020, així com la uni-
versitat espanyola que més pa-
tenta. El darrer any ha posat en 
marxa 859 projectes de recerca,  
a l’avantguarda de la ciència i en el 
marc, també, d’aliances nacionals  
i internacionals amb altres institu-
cions d’excel·lència.

Són una mostra d’aquesta activitat 
el projecte REST-COAST, un pla de 
xoc de quatre anys per restaurar la 
costa i adaptar-la als efectes del 
canvi climàtic que es vincula a l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports de Bar-
celona (ETSECCPB). També és un 
exemple en aquesta línia el pro-
jecte EHAWEDRY, que des de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria  
Industrial de Barcelona (ETSEIB)  
està proposant un canvi de para-
digma respecte a les estratègies 
de captació d’energia.

L’activitat de recerca dels campus de la UPC  
està contribuint a forjar el progrés tecnològic 
actual i futur. El coneixement i la innovació  
que es generen en diferents àrees es tradueixen 
en solucions reals per afrontar reptes socials 
i econòmics, com ara la introducció de la 
Intel·ligència Artificial (IA) o la transició energètica. 
L’impacte d’aquesta activitat fa de la UPC una 
de les principals universitats europees.
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El personal docent 
i investigador i el 
que es dedica 
exclusivament a la 
recerca sumen quasi 
4.000 persones.
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L’obtenció d’hidrogen verd i blau, el disseny de piles de com-
bustible per al sector del transport o la creació de catalit-
zadors més eficients són alguns dels projectes de frontera 
que lidera la UPC, mitjançant el Centre Específic de Recerca 
de l’Hidrogen (CER-H2). Aquest centre, ubicat al Campus 
Diagonal-Besòs, compta amb una trentena d’investigadors  
i investigadores que fan recerca, des de fa anys i des de 
diversos grups, en les tecnologies de l’hidrogen en tots els 
seus àmbits d’aplicació: energia, indústria, transport, habi-
tatge, etc.   
Amb la voluntat d’esdevenir un ens de referència internacio-
nal i amb un especial esforç en l’alineament amb el pla Hori-
zon Europe i el pla de recuperació europeu Next Generation, 
el CER-H2 aglutina un potent nucli de coneixement al voltant 
de l’hidrogen, que abasta des de la producció d’hidrogen fins a 
l’emmagatzematge i la distribució, els usos com a combustible 
o els sistemes de monitoratge i la integració amb la resta dels 
sistemes d’energia. Unes tecnologies que són clau per al futur 
desenvolupament del sistema energètic i econòmic. 

Energia per al futur: l’hidrogen
En un context com l’actual en què l’hidrogen es postula com una solució sostenible clau per 
a la transició energètica, la UPC incuba iniciatives i projectes de recerca, innovació i transferència 
de tecnologia centrats a abordar els reptes d’aquest sector emergent.

Piles de combustible per a vehicles
Una de les aplicacions més importants de l’hidrogen 
és en el camp de la mobilitat, on s’està avançant en 
el disseny de les piles de combustible per a vehicles 
elèctrics o també per a dispositius mòbils. Es treballa 
per crear components innovadors que permetin millorar 
l’eficiència i la rendibilitat de les piles de combustible 
per als vehicles elèctrics basats en l’hidrogen, per reduir 
els costos de producció i accelerar el mercat d’aquest 
tipus de transport.
Un altre dels projectes innovadors de la UPC és la cre-
ació de la primera estació de servei públic espanyola 
amb hidrogen verd generat in situ amb energia solar, 
que es posarà en marxa els propers mesos.
La UPC s’ha adherit a l’acord metropolità de desenvolu-
pament de tecnologies de l’hidrogen renovable i forma 
part de l’associació empresarial Àrea 8, per donar im-
puls a la digitalització i la indústria 4.0.

A l’epicentre de l’ecosis-
tema de la Intel·ligència 
Artificial (IA) a Catalunya 
A Catalunya, la UPC és l’entitat que 
participa en més projectes d’Intel·ligència 
Artificial (IA) del programa europeu Horizon 
2020 i de l’estratègia RIS3CAT. A més, 
ha estat la primera universitat de l’Estat 
a oferir una formació oficial completa en IA, 
amb estudis de grau, màster i doctorat.

Catalunya és una regió capdavantera en IA a Europa, amb 
una facturació de 1.358 milions d’euros anuals, 179 em-
preses i més de 8.000 professionals, un sector estratègic 
que protagonitzarà la revolució tecnològica de la societat els 
propers anys.
La UPC contribueix a fer que Catalunya esdevingui un motor 
a Europa en IA. La Universitat és sòcia fundadora de la inici-
ativa europea AI4EU, centrada en el desenvolupament d’una 
plataforma europea d’IA per a la transferència de tecnologia 
al sector empresarial i que marcarà el full de ruta en re-
cerca, desenvolupament i innovació en aquest àmbit en els 
pròxims deu anys a Europa. En aquest context, la UPC és una 
peça clau de l’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalu-
nya (Catalonia.AI). És l’entitat catalana que fa més recerca  
i innovació en aquest àmbit, amb un ecosistema tecnològic i 
de coneixement capdavanter, format per 18 centres i grups 
de recerca i 280 investigadors i investigadores, els quals par-
ticipen en grans projectes científics i tecnològics nacionals 
i internacionals. Un d’aquests centres és l’Intelligent Data 
Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-
UPC), el qual constitueix actualment el centre d’IA més gran 
de Catalunya, amb gairebé 60 investigadors i investigadores 
permanents i uns 150 estudiants de doctorat. 
El desenvolupament de robots quirúrgics i assistencials;  
nous sistemes de traducció automàtica de text i veu, la digi-
talització de serveis d’anatomia patològica mitjançant siste-
mes de visió artificial o l’aplicació de la IA en l’entorn de la 
indústria 4.0 són alguns dels seus projectes.
Al lideratge de la recerca se suma el vessant formatiu: la UPC 
ofereix una oferta completa d’estudis oficials de grau, màster 
i doctorat en l’àmbit de la IA. 
La Universitat treballa igualment perquè ningú noquedi fora 
d’aquesta nova tecnologia i, així, ofereix formació gratuïta, 
en obert i per a tots els públics, a través del curs CiutadanIA.

Bessons digitals per 
fer una indústria més 
eficient, fiable i segura
Investigadors del Departament d’Enginyeria 
Civil i Ambiental, vinculat a l’Escola de 
Camins (ETSECCPB), lideren un dels 
workpackages del projecte europeu ASHVIN. 
L’objectiu és utilitzar la tecnologia digital 
twins per fer una indústria europea de la 
construcció més eficient, fiable i segura. 

Els bessons digitals (digital twins) són rèpliques virtuals d’ob-
jectes o processos que simulen el comportament dels seus 
homòlegs reals en temps real. Els beneficis d’aquesta tecno-
logia són diversos, ja que permeten reproduir, experimentar  
i predir situacions en un entorn segur per millorar-ne l’eficà-
cia. “No és un concepte nou: es va desenvolupar per primera 
vegada a la NASA per provar la viabilitat de les missions. 
El que volem amb el projecte ASHVIN és aplicar aquesta 
innovadora tecnologia al món de l’enginyeria civil”, explica 
Rolando Chacón, investigador del Departament d’Enginyeria 
Civil i Ambiental i responsable a la Universitat del projecte 
Assistents for Healthy, Safe, and Productive Virtual Design, 
Operation & Maintenance using a Digital Twin (ASHVIN). 
Així, ASHVIN, que ha rebut finançament del programa de 
recerca i innovació Horitzó 2020 de la Comissió Europea 
millorarà la productivitat, reduirà costos i garantirà unes 
condicions de treball segures en la indústria de la construc-
ció europea. La proposta es basa en la creació d’un estàn-
dard europeu de bessons digitals, una plataforma de digital 
twins de codi obert que integri tecnologies de processament 
d’imatge i d’internet de les coses, i una sèrie d’eines i pro-
cediments que garanteixen les millores de productivitat, cost 
i seguretat.
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Compartir dades dels desplaçaments urbans per ajudar a cer-
car rutes menys contaminants o informar sobre la densitat 
d’ocupació del transport públic a través d’una app són formes 
de participació ciutadana en els projectes de recerca que porta 
a terme la UPC.
Aquesta participació ciutadana pren moltes formes i és cada 
dia més una tendència a tot el món. Els ciutadans i ciutadanes 
poden, per exemple, descriure obres pictòriques per entrenar 
models d’intel·ligència artificial que ajudin a entendre millor el 
patrimoni cultural i artístic i fer-lo més accessible al gran públic 
o identificar organismes del fons marí mitjançant les imatges en 
directe d’una càmera subaquàtica. 
Els projectes de recerca empoderen la ciutadania, que pren les 
regnes d’una o més etapes de la investigació científica plan-
tejant preguntes, formulant hipòtesis, recollint i analitzant da-
des. És una altra manera, en definitiva, d’apropar l’activitat dels 
laboratoris, grups i centres de recerca de la Universitat a la 

societat i, a la vegada, fer que el personal investigador prengui 
consciència de les preocupacions de l’entorn. 
Les iniciatives de ciència ciutadana de la UPC es recullen al 
Portal de ciència ciutadana: https://cienciaciutadana.upc.edu/ 

A la UPC es poden cursar 45 programes de doctorat, vinculats 
a l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació, les ciències, l’en-
ginyeria civil i ambiental, l’enginyeria de les TIC i l’enginyeria 
industrial. Actualment, més de 2.107 estudiants s’estan for-
mant per esdevenir futurs doctors o doctores: un centenar en 
doctorats industrials, que implica realitzar la seva recerca en 
col·laboració amb una empresa. El darrer curs, s’han llegit 231 
tesis doctorals sobre temes tan diversos com l’estudi de la vi-
abilitat de la plata en implants ossis, per les seves propietats 
antibacterianes, el tractament els tumors ossis amb plasmes 
atmosfèrics de baixa temperatura o el testeig de l’ús de la hi-
droxiapatita, un material ceràmic, com a catalitzador per aprofi-
tar el CO2. Són només tres exemples que mostren el talent dels 
futurs doctors i doctores formats a la UPC.
I tot això amb un alt component internacional: més de la mei-
tat dels estudiants de l’Escola de Doctorat de la UPC prove-
nen d’altres països –de la resta d’Europa, d’Amèrica Llatina, 

d’Àsia– i un terç obté la menció internacional al seu títol, que 
implica, entre altres requisits, que hagin fet una estada en una 
universitat estrangera i que una part de la tesi s’hagi elaborat 
en un altre idioma.
En aquest context, l’Escola de Doctorat vetlla per la qualitat 
acadèmica dels programes, per captar els millors candidats 
nacionals i internacionals i per oferir un sòlid programa de re-
cerca i de carrera professional, afavorint la mobilitat internacio-
nal. Una formació que es veu premiada en finalitzar els estudis: 
els doctors i doctores UPC gaudeixen d’una ocupació laboral 
quasi plena i, majoritàriament, en posicions corresponents a la 
seva titulació.
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Fer un doctorat a la UPC: 
ampliant les fronteres del coneixement

La ciutadania pot participar activament en la recerca universitària i esdevenir una peça clau  
en molts dels projectes que es duen a terme a la UPC. És l’anomenada ciència ciutadana. 
Aquesta participació, que es pot desenvolupar de diferents maneres, connecta els reptes 
científics amb la societat i les seves necessitats. 

Quan la ciutadania 
s’implica en la recerca

Grau, màster i doctorat. Tres graons d’una formació que culmina en el doctorat, el màxim grau 
acadèmic que concedeix la Universitat i que suposa una formació avançada en tècniques de 
recerca. El primer pas d’un camí apassionant, que ha de culminar amb la presentació d’una  
tesi doctoral, un treball original en un àmbit capdavanter.

El coneixement, en obert. 
UPCommons és el repositori de documents en obert de 
la UPC. Ocupa la 22a posició del món en el Transparent 
Ranking sobre repositoris del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC).

Laboratori del Foc de l’EPSEB.



Una universitat amb una vocació internacional, més inclusiva, digital, 
sostenible i en xarxa, basada en aliances de llarga durada amb universitats 
i altres institucions acadèmiques i científiques d’Europa i d’arreu del món. 

La UPC vol ser una comunitat de ciutadans i ciutadanes amb capacitat 
d’entendre el món i contribuir-hi, una comunitat de persones més obertes, 

tolerants, empàtiques i adaptables, persones amb capacitats i coneixements 
per contribuir als grans reptes de la societat actual. 

L’ESCENARI,
EL MÓN

Més enllà de la mobilitat, 
la internacionalització a la UPC 
és una pràctica d’excel·lència 
transversal per a tots els àmbits  
de la seva activitat i per a tothom
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La UPC ha teixit els darrers anys col·laboracions arreu del món i avui forma part, de manera activa,  
d’una extensa i rica xarxa de partenariats estratègics internacionals. Aquests ecosistemes d’institucions 
faciliten la mobilitat de la comunitat, el desenvolupament de projectes de docència i recerca internacionals  
i l’atracció de talent i oportunitats. En aquest context global, la cooperació internacional per donar resposta 
als reptes comuns és el motor de la seva activitat. Una activitat sense fronteres que té el món com a escenari.
Aquestes són les principals xarxes internacionals a les que la UPC pertany: 

1.315
ESTUDIANTS 
UPC EN MOBILITAT

219
CONVENIS 
DE COOPERACIÓ
ACADÈMICA
AMB INSTITUCIONS
INTERNACIONALS

1.441
ESTUDIANTS  
INTERNACIONALS  
A LA UPC

1.640
ACORDS D’INTERCANVI 
D’ESTUDIANTS AMB

767

34
PROGRAMES DE  
DOBLE TITULACIÓ
INTERNACIONAL AMB

26
UNIVERSITATS

UNIVERSITATS

LA UPC A LES XARXES INTERNACIONALS

Universia

AUIP
Asociación 

Universitaria
Iberoamericana 
de Postgrado

CESAER
Conference of 

European Schools 
for Advanced 
Engineering 

Education and 
Research

CINDA
Centro 

Interuniversitario  
de Desarrollo

CLUSTER
Consortium 

Linking Universities 
of Science and 
Technology for 
Education and 

Research

EUA
European University 

Association

GUNI
Global 

University 
Network for 
Innovation

Heritage

Red
Emprendia

RMEI
Réseau 

Méditerranéen 
des Écoles 

d’Ingénieurs

TELESCOPI
Red de Observatorios 

de Buenas Prácticas de 
Dirección Estratégica

Universitaria en 
Latinoamérica 

y Europa

T.I.M.E.
Top Industrial 
Manangers for 

Europe

Magalhães

UNITECH
International

UPCShino-Spanish 
Campus

amb la Universitat 
Politècnica de Madrid, 

la Universitat de Sevilla, 
l’Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 
de Monterrey a la Tongji 

University a Xina

CASA
Consortium 

for Advanced
Studies 
Abroad

Una imatge del IV Dialogue Unite! que la UPC 
va acollir a Barcelona el curs passat.

UNITE!, LA CONSTRUCCIÓ  
DE LA UNIVERSITAT  
EUROPEA DEL FUTUR

Les nou universitats sumen  
el talent d’una comunitat de més  
de 280.000 estudiants i prop  
de 80.000 titulats i titulades de 
grau, màster i doctorat l’any. 

La UPC és una de les nou universitats europees 
que forma part de Unite!, University Network for 
Innovation, Technology and Engineering. Aquesta 
aliança d’universitats tecnològiques europees treballa 
amb el suport de la Comissió Europea per impulsar la 
construcció del futur Espai Europeu d’Educació Superior. 
 

Unite! vol esdevenir una universitat europea model 
d’innovació, tecnologia i enginyeria i oferir una educació 
i recerca d’excel·lència enfocada als grans reptes socials 
actuals. L’aliança treballa de manera intensa amb les 
comunitats de les nou universitats en la implantació 

dels futurs graus europeus o el desenvolupament,  
entre altres, d’una Escola Europea de Doctorat al voltant 
d’àrees estratègiques com són l’energia sostenible, la 
intel·ligència artificial, la indústria 4.0 o l’emprenedoria. 

Des de l’aliança, la UPC dissenya i implementa nous 
models d’aprenentatge  basats en reptes i el desen-
volupament d’entorns digitals, híbrids i presencials, 
uns nous entorns que facilitaran l’accés als programes 
internacionals als estudiants i les estudiants que fins  
ara han estat exclosos per raons econòmiques, socials  
o de mobilitat física. 

Aalto University, Espoo/Helsinki
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Wrocław Tech
Technical University of Darmstadt

Graz University of Technology
Grenoble INP-UGA

Politecnico di Torino
Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech

Universidade de Lisboa



HUBS 
D’INNOVACIÓ
Les sinergies entre la UPC i el 
sector empresarial es materialitzen 
en els hubs d’innovació, el 
marc idoni de col·laboració per 
desenvolupar nous productes o 
serveis, sovint en connexió amb 
projectes d’estudiants, spin-offs i 
start-ups sorgides de la Universitat 
o incubadores d’empreses 
emergents. Algunes de les 
empreses que treballen amb la UPC 
sota el model dels hubs d’innovació 
són SEAT i el Volkswagen Group 
Research, Huawei, Damm, Port de 
Barcelona, Innomads i Valenveras, 
amb les quals es treballa de manera 
coordinada per avançar en el 
coneixement científic en els camps 
de la mobilitat sostenible, el 5G, 
la fabricació digital o les 
tecnologies quàntiques. 
Un exemple d’incubadora 

universitària és la que l’Agència 
Espacial Europea, (ESA BIC 
Barcelona) promou al Campus 
del Baix Llobregat. L’equipament 
accelera start-ups que basen el 
seu negoci en l’ús innovador de les 
tecnologies de l’espai.
La UPC participa també en 152 
xarxes institucionals d’R+D+I i en 
coordina tres de les de referència 
de la Generalitat de Catalunya: la 
Xarxa Fourth Industrial Revolution 
(XaFIR), en el marc de la indústria 
4.0, la Xarxa R+D+I en Tecnologies 
de la Salut (XarTEC SALUT), i 
la Xarxa Marítima de Catalunya 
BlueNetCat. 
La UPC és també la universitat 
líder en la generació de patents a 
l’Estat. Algunes de les innovacions 
patentades recentment són un 
biomaterial per al tractament 
del càncer d’ossos, un sistema 
intel·ligent per a la gestió de 
plagues o un hidrogel antibacterià 
per curar ferides cròniques.

Una altra fórmula per concentrar 
coneixement i transferir-lo al 
mercat és la creació de centres de 
recerca especialment dissenyats 
amb aquest enfocament. Entre 
les darreres iniciatives en aquest 
sentit hi ha Agrotech, un centre 
de recerca que desenvolupa 
tecnologies derivades de la 
robòtica, la digitalització i les 
comunicacions per tal que 
siguin adoptades pel sector 
agroalimentari. L’objectiu:  
contribuir a la transformació del 
sector i a situar-lo a l’avantguarda 
de la innovació tecnològica.
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La connexió de la UPC amb el 
teixit empresarial genera entorns 
d’innovació que contribuixen a 
posar les bases de la indústria 
4.0 mitjançant l’aplicació de 
tecnologies capdavanteres. 
Aquesta transferència de 
coneixement permet al sector 
industrial adaptar-se per fer front 
als reptes de la societat actual 
amb l’aplicació de tecnologies de 
fabricació avançada, intel·ligència 
artificial, robòtica industrial 
o nanotecnologia. 
Aquesta col·laboració es 
materialitza cada any amb més 
d’un miler de convenis i projectes 
nacionals i internacionals que 
transformen en valor productiu 
el coneixement generat pels 
grups i centres de recerca de la 
UPC, amb el focus posat en els 
sectors emergents, sense oblidar 
les necessitats de la petita i 
mitjana empresa, per a les quals 
es dissenyen solucions a mida, 

innovadores per donar resposta 
als desafiaments de l’enginyeria 
biomèdica, la logística, la mobilitat 
sostenible, les telecomunicacions 
o les noves fonts d’energia, entre 
d’altres.
En aquest marc, i com a universitat 
tecnològica de referència al país, 
la UPC coordina el projecte que 
donarà consistència a la nova 
indústria 4.0 catalana: Looming 
Factory, una agrupació emergent 
que té la finalitat de desenvolupar 
algoritmes informàtics, sistemes 
de comunicació i robots de 
col·laboració per fer de la indústria 
un entorn intel·ligent i connectat, 
però també essencialment 
humà. Constitueix una oferta de 
tecnologies que ha de facilitar el 
salt cap a la digitalització plena 
de la indústria catalana.  
A més de Looming Factory,  
la Universitat participa en cinc 
aliances tecnològiques més, 
juntament amb entitats públiques 

i privades, per impulsar nous 
escenaris en l’entorn de la 
impressió 3D, la propera generació 
de computadors, la Internet de les 
coses, els processadors de baix 
consum i l’energia de fusió o la 
computació quàntica: BASE3D, 
DRAC, FEM-IoT, FusionCAT  
i Quantum CAT.

La UPC al capdavant 
de les universitats de 
l’Estat en sol·licitud 
de patents.

Innovar 
i transferir 
coneixement 
a les empreses

La UPC transfereix coneixement 
a tot tipus d’empresa i també a les 

idees de negoci de l’estudiantat 

Els serveis 
cientificotècnics  
de la UPC ofereixen 
a l’empresa una 
xarxa de laboratoris, 
equipaments  
i professionals per 
trobar solucions 
incrementals.
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TRANSFORMANT
LA MOBILITAT

Crear un ecosistema formatiu 
pioner, especialment dissenyat 
per a una activitat clau de la 
indústria, l’automoció, però 
també per a tot l’entorn de la 
mobilitat sostenible. Aquest 
és l’objectiu del Campus que 
la UPC impulsa a Martorell des 
d’aquest mateix curs. Un nou 
node de coneixement centrat 
en la formació professional 
inicial, la formació professional 
per a l’ocupació, també en 
modalitat dual, i la formació 
continuada per a les empreses. 
S’hi desenvoluparà una oferta 
formativa adaptada a la 
transformació de la mobilitat, 
per fer-la més sostenible,  
i enfocada a les necessitats 
de l’empresa, i inclourà àmbits 
emergents com la indústria 
4.0, la robòtica, la intel·ligència 
artificial, la sensorització o 
la fabricació additiva, entre 
d’altres. L’impuls a la recerca 
i la innovació tecnològica en 
automoció i mobilitat també 
serà motor del Campus.

L’automoció és la segona indústria 
més important de Catalunya. Dona 
feina de manera directa a 56.200 
persones, xifra que augmenta fins  
a 143.000 si s’hi inclou la distribució 
i la reparació. Compta amb 10.000 
empreses i genera més d’un 10%  
del PIB. És un sector estratègic 
per al país al qual la UPC aporta 
formació, recerca, transferència  
de coneixement i innovació. 
La Universitat contribueix cada 
any a formar professionals en 
el nivell de grau, de màster i de 
doctorat industrial en enginyeria 
d’automoció i compta amb un 
col·lectiu de 2.800 professors i 
professores experts en diferents 
àrees de coneixement, amb un 
gran nucli de grups de recerca 
que desenvolupen innovació 
tecnològica en aquest camp. 
El compromís de la UPC és 
promoure un model de mobilitat 
sostenible de baix impacte 
ambiental, eficient i equitatiu. 
Amb aquesta fita en ment, la 
Universitat compta amb un gran 
teixit d’aliances amb els principals 

agents del sector i duu a terme 
transferència tecnològica a 
empreses d’automoció.  
La Càtedra SEAT-UPC o  
el lideratge en innovació en 
mobilitat urbana a través de 
CARNET (el hub creat amb SEAT  
i Volkswagen Group Research), 
en són dos exemples clars. 
A això s’hi suma la participació de 
la Universitat en grans projectes 
internacionals, com l’EIT Urban 
Mobility, un consorci europeu  
que impulsa la innovació  
i l’emprenedoria per assolir ciutats 
més eficients, intel·ligents 
i descarbonitzades, i en el qual  
són presents les principals 
empreses europees d’automoció.
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476
PATENTS NACIONALS
EN 10 ANYS

691
CONVENIS DE RECERCA
AMB EMPRESES

38
EMPRESES DE BASE 
TECNOLÒGICA
PARTICIPADES

2.998
EMPRESES  
VINCULADES

DOCTORATS  
INDUSTRIALS,
CAPTAR TALENT 
A MIDA
Els doctorats industrials són una fórmula per 
incrementar la competitivitat i la internacionalització 
del teixit industrial català i impulsar la incorporació 
del talent sorgit de les universitats a les empreses. 
S’articulen a partir d’un conveni amb la UPC i tenen 
una durada d’uns tres anys, al llarg dels quals el 
doctorand o doctoranda desenvolupa un projecte 
de recerca a l’empresa, que serà objecte d’una tesi 
doctoral.
El programa fomenta que els doctors i les doctores 
industrials actuïn com a ponts de transferència de 
coneixement i, alhora, genera llocs de treball altament 
qualificats en el teixit productiu del país. La UPC 
s’ha consolidat com a universitat líder en projectes 
de doctorat industrial a Catalunya, amb més de 230 
projectes concedits, en els deu anys de funcionament 
del programa impulsat per la Generalitat de Catalunya.

138
PATENTS INTERNACIONALS
EN 10 ANYS

178
LLICÈNCIES 
EN 10 ANYS

Les càtedres d’empresa són l’instrument per establir 
una col·laboració a llarg termini entre l’empresa i la 
universitat. Ofereixen un ampli ventall d’avantatges, 
ja que es treballen a mida i impulsen projectes de 
formació, recerca o transferència de tecnologia  
i coneixement, d’interès tant per a l’empresa com  
per a la UPC. En el marc d’aquestes càtedres es 
promouen les pràctiques d’estudiants en empreses  
i s’impulsen treballs de fi de grau o de màster  
i tesis doctorals.

Càtedra Girbau Group - UPC en Recerca i Innovació  
en Tecnologia de Bugaderia Industrial

Càtedra SEAT - UPC d’Excel·lència i Innovació en Automoció 
per a la Mobilitat Sostenible

Càtedra AMES GROUP - UPC en Disseny i Innovació de Nous 
Biomaterials

Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge

Càtedra Batlleiroig

Càtedra Cognitive IoT Telefónica Móviles España, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra

Càtedra de Regeneració Urbana

Càtedra EIC-UPC Enginyeria i Empresa

Càtedra Endesa Red - UPC d’Innovació Energètica

Càtedra Estabanell-UPC
  
Càtedra Grup Construcía: Hub d’Economia Circular Aplicada 
per la Construcció i la Indústria
 
Càtedra Grup JG Ingenieros - UPC per a l’Estudi  
de la Sostenibilitat en els Edificis
 
Càtedra Hub d’Innovació en Fabricació Digital HP-UPC

Càtedra Jujol

Càtedra Klockner-UPC en Implantologia i Pròtesi Dental
 
Càtedra UPC-Mercabarna per la Lluita contra  
el Malbaratament Alimentari

Càtedra Vanderlande Indústries Espanya

CÀTEDRES D’EMPRESA, 
L’ALIANÇA A LLARG TERMINI

EL FUTUR DE L’AUTOMOCIÓ 
SOSTENIBLE ES MOU A LA UPC

Una imatge 
de la recerca 

a l’EEABB
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CEM. Ciència i Enginyeria 
de Materials
CEN. Ciència i Enginyeria 
Nàutiques
CS. Ciències de la Computació
DAC. Arquitectura de 
Computadors
DEAB. Enginyeria 
Agroalimentària i Biotecnologia
DECA. Enginyeria Civil 
i Ambiental
DEE. Enginyeria Elèctrica
EEL. Enginyeria Electrònica
EGD. Enginyeria Gràfica 
i de Disseny
EIO. Estadística i Investigació 
Operativa
EM. Enginyeria Mecànica
EMIT. Enginyeria Minera, 
Industrial i TIC
ENTEL. Enginyeria Telemàtica
EPC. Enginyeria de Projectes 
i de la Construcció
EQ. Enginyeria Química
ESAII. Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica 
Industrial

ESSI. Enginyeria de Serveis 
i Sistemes d’Informació
FIS. Física
MAT. Matemàtiques
MF. Mecànica de Fluids
MMT. Màquines i Motors 
Tèrmics
OE. Organització d’Empreses
OO. Òptica i Optometria
PA. Projectes Arquitectònics
RA. Representació 
Arquitectònica
RMEE. Resistència 
de Materials i Estructures 
a l’Enginyeria
TA. Tecnologia de l’Arquitectura
THATC. Teoria i Història 
de l’Arquitectura i Tècniques 
de Comunicació
TSC. Teoria del Senyal 
i Comunicacions
UOT. Urbanisme i Ordenació 
del Territori

DEPARTAMENTS 

INSTITUTS

FLUMEN. Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica 
IBEI. Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (interuniversitari)
ICE. Institut de Ciències de l’Educació
ICFO. Institut de Ciències Fotòniques (entitat vinculada i institut adscrit)
IIEDG. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (interuniversitari)
IMTech. Institut de Matemàtiques de la UPCBarcelonaTech
INTE. Institut de Tècniques Energètiques
INTEXTER. Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
IOC. Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials
IRI. Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (titularitat UPC-CSIC)
ISUPC. Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat

CENTRES DE RECERCA TECNIO*
CATMech. Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques
CCP. Centre Català del Plàstic 
CD6. Centre de Desenvolupament de Sensors,  
Instrumentació i Sistemes
CITCEA. Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors 
Estàtics i Accionaments
CREB. Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CTTC. Centre Tecnològic de Transferència de Calor
GCEM. Grup de Compatibilitat Electromagnètica
IMEM CIEFMA-UPC. Innovació en Materials i Enginyeria 
Molecular. Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat 
i Micromecànica dels Materials
inLab FIB
INTEXTER. Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació  
Industrial de Terrassa
IRI. Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
INTE. Institut de Tècniques Energètiques
LABSON. Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
MCIA. Motion Control and Industrial Applications Research 
Group
SARTI. Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes 
d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació
SEER. Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable
SSR-UPC. Smart Sustainable Resources

* Centres de recerca de la Xarxa de Centres de Suport a la Innova-
ció Tecnològica (TECNIO)

ENTITATS VINCULADES DE RECERCACENTRES ESPECÍFICS DE RECERCA
AGROTECH-UPC. Centre Específic de Recerca de Tecnologia 
Agroalimentària
CER-H2. Centre Específic de Recerca de l’Hidrogen de la UPC
CATMech. Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques
CCABA. Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla
CD6. Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació 
i Sistemes
CDPAC. Centre de Documentació de Projectes d’Arquitectura 
de Catalunya
CEBIM. Centre de Biotecnologia Molecular
CERpIE. Centre Específic de Recerca per a la Millora  
i Innovació de les Empreses
CETpD. Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció 
a la Dependència i la Vida Autònoma 
CommSensLab-UPC. Centre Específic de Recerca 
en Comunicació i Detecció UPC
CPSV. Centre de Política de Sòl i Valoracions (CER)
CRAL. Centre de Recerca i Serveis per a l’Administració Local
CREB. Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CREMIT. Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques
CRnE. Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala 
de Barcelona
CS2 AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
IDEAI-UPC. Intelligent Data Science and Artificial Intelligence 
Research Center
LACàN. Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria
LIM/UPC. Laboratori d’Enginyeria Marítima
(MC)2-UPC. Mecànica de Medis Continus i Computacional
PERC-UPC. Centre de Recerca d’Electrònica de Potència UPC
SSR-UPC. Smart Sustainable Resources
TALP. Centre de Tecnologies i Aplicacions  
del Llenguatge i la Parla

BSC-CNS. Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional 
de Supercomputación (MareNostrum)
CIIRC. Centre Internacional d’Investigació dels Recursos 
Costaners* 
CIMNE. Centre Internacional de Mètodes Numèrics 
en Enginyeria*
CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament 
Agroalimentari
CTTC. Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya*
EURECAT. Centre Tecnològic de Catalunya
FMA. Fundació Miquel Agustí
i2CAT. Fundació i2CAT*
IBEC. Institut de Bioenginyeria de Catalunya* 
ICFO. Institut de Ciències Fotòniques*
IEEC. Institut d’Estudis Espacials de Catalunya*
IREC. Institut de Recerca en Energia de Catalunya*

* Entitat membre del programa Centres de Recerca de Catalunya 
(CERCA)  

ESTRUCTURA UPC

El superordinador MareNostrum  
del Barcelona Supercomputing Center-Centro 

Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
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Quasi 3.000 empreses mantenen algun tipus 
de vinculació amb la UPC. Algunes d’aquestes 
corporacions han optat, a més, per estrényer els 
lligams i vincular-se des de perspectives diverses  
a la Universitat. 
El més habitual en la relació universitat-empresa és la 
formalització de convenis orientats a la transferència 
de coneixement i de tecnologia i l’establiment 
de programes de pràctiques que permeten a les 
corporacions la captació de nou talent procedent  
de la UPC, també a través del doctorat industrial. 

Tanmateix, cada dia hi ha més empreses grans, 
mitjanes i petites que estableixen amb la UPC lligams 
institucionals a llarg termini en els quals la vinculació 
neix del desenvolupament de projectes d’interès 
comú. Són projectes que es dissenyen sempre a mida 
i que responen a l’estratègia tant de l’empresa com de 
la Universitat. La creació de càtedres d’empresa o el 
desenvolupament de línies de responsabilitat social 
corporativa mitjançant el patrocini i el mecenatge 
són algunes de les línies de treball d’aquest marc 
de relació. 

PATROCINIS D'EXCEL·LÈNCIA

Àrea Metropolitana de Barcelona
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  
i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials  
de Manresa
Constructora del Cardoner S.A
Corporación de Prácticos del Puerto  
de Barcelona, S.L.P.
Empresa LAMP S.A.
DENSO Barcelona SAU
dSPACE GmbH 
Fundació Privada Caixa d’Enginyers
GRADHERMETIC S.A.E.
Ineco, S.A.
Mutualitat de Previsió Social del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
URBIDERMIS, S.L 

COL·LABORACIONS

CAMPUS FP CAT UPC
DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
(MARTORELL)
La Universitat està posant en marxa un projecte de gran 
abast des del nou Campus FP Cat UPC de la Mobilitat 
Sostenible.

FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ  
I TECNOLOGIA (CIT UPC)
CIT UPC posa la capacitat de la recerca universitària  
al servei de la innovació empresarial. El coneixement  
i els resultats dels centres de recerca i transferència  
de tecnologia de la UPC són les seves eines. 

FUNDACIÓ B_TEC 
Impulsa el Campus Diagonal-Besòs de la UPC 
i contribueix a connectar l’Administració, la universitat  
i el món empresarial, tot actuant com un motor 
de transformació del territori.

CIM UPC
És un centre d’innovació i tecnologia especialitzat en 
tecnologies avançades de la producció. Ajuda empreses  
i professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica 
i d’innovació oferint serveis tecnològics en el sector 
industrial i programes formatius específics.

PARC MEDITERRANI  
DE LA TECNOLOGIA (PMT)
Parc impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Castelldefels 
i la UPC. Potencia un espai multidisciplinari en què recerca, 
innovació i transferència de coneixement són un motor de 
desenvolupament.

UPCNET
És l’empresa creada per a la prestació de serveis en 
tots els àmbits de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. Aquests serveis van adreçats a les diferents 
unitats de la Universitat i a les empreses del Grup.

ITHINKUPC
És l’empresa de consultoria i serveis avançats de software  
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ajuda les 
empreses creant solucions i serveis avançats.

El Grup UPC integra les entitats en les quals la UPC té directament 
o indirectament una participació majoritària. Tots elles estan orientades a fer 
realitat la missió de la pròpia Universitat amb contribucions ben diverses.

FUNDACIÓ POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA (FPC)
És la institució creada per la UPC per al foment  
i la promoció de les activitats de formació permanent. 
La UPC School articula aquesta oferta.

GRUP UPC EMPRESES I ENTITATS 
PATROCINADORES
I COL·LABORADORES

PATROCINIS

Accenture 
Agbar, S.L.U
AMES PM TECH CENTER SAU
Batlle i Roig Arquitectura SLP
CELLNEX TELECOM S.A.
CIMSA Cementos de España, S.A.U.
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 
de Catalunya
Construcía
Endesa Red S.A.
Estabanell y Pahisa, S.A
Fundación ONCE
GE Renewable Energy
HP Printing and Computing 
Solutions (HP)
Hyperion Materials & Technologies
JG Ingenieros
LG Electronics España

Mercados de Abastecimientos 
de Barcelona (MERCABARNA)
Naturgy Energy Group, SA 
NTT DATA,  S.L.U. 
Premium PSU
Siemens Energy, S.A. 
SOADCO (Klockner Implant System)
Sonsetc Making sense 
of Sounds S.L.
Telefónica
Vanderlande Industries España, S.A.U.
Ziyou
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ARQUITECTURA, 
URBANISME  
I EDIFICACIÓ
Arquitectura 
Construcció Avançada 
en l’Edificació
Diagnosi i Tècniques 
d’Intervenció en l’Edificació
Estudis Avançats en 
Arquitectura-Barcelona 
(MBArch)
Estudis Avançats en Disseny-
Barcelona (MBDesign) 
Gestió de l’Edificació
Intervenció Sostenible en 
el Medi Construït (MISMeC)
Paisatgisme (MBLandArch)

CIÈNCIES APLICADES
Advanced Mathematics and 
Mathematical Engineering 
(MAMME) 
Computer Vision 
Engineering Physics 
Estadística i Investigació 
Operativa (MESIO)  
Modelització Computacional 
Atomística i Multiescala en 
Física, Química i Bioquímica 
Photonics 
Pure and Applied Logic 
Quantum Science 
and Technology 
Seguretat i Salut en el Treball: 
Prevenció de Riscos Laborals
Erasmus Mundus / Bio and 
Pharmaceutical Materials 
Science (BIOPHAM) 
Erasmus Mundus / Photonics 
Engineering, Nanophotonics 
and Biophotonics 
(Europhotonics) 

CIÈNCIES 
I TECNOLOGIES  
DE LA SALUT
Biomedical Data Science 
Enginyeria Biomèdica
Neuroenginyeria i Rehabilitació
Optometria i Ciències 
de la Visió
Erasmus Mundus / Bio and 
Pharmaceutical Materials 
Science (BIOPHAM)

ENGINYERIA 
AEROESPACIAL
Aerospace Science and 
Technology (MAST) 
Applications and Technologies 
for Unmanned Aircraft 
Systems (Drones) 
Enginyeria Aeronàutica 
Space and Aeronautical 
Engineering

ENGINYERIA 
DE BIOSISTEMES  
I AGROALIMENTÀRIA
Aqüicultura 
Enginyeria Agronòmica
Tecnologies Facilitadores 
per a la Indústria Alimentària 
i de Bioprocessos 
(KET4FOOD+BIO)

ENGINYERIA CIVIL
Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports 
Enginyeria Estructural 
i de la Construcció
Enginyeria de Mines 
Enginyeria del Terreny
Numerical Methods in 
Engineering 
Oceanografia i Gestió 
del Medi Marí 
Structural Analysis of 
Monuments and Historical 
Constructions (SAHC) 
Urban Mobility
Erasmus Mundus / Flood Risk 
Management

MÀSTERS 
UNIVERSITARIS 
2022-2023

Erasmus Mundus / 
Hydroinformatics  
& Water Management 
(EuroAquae+)
Erasmus Mundus / Coastal 
and Marine Engineering and 
Management (CoMEM)

ENGINYERIA 
INDUSTRIAL
Automatic Control 
and Robotics 
Chemical Engineering
Ciència i Enginyeria Avançada  
de Materials
Disseny i Tecnologia Tèxtils
Electric Power Systems 
and Drives
Enginyeria d’Automoció
Enginyeria Biomèdica 
Enginyeria de l’Energia.  
(vinculat al programa 
InnoEnergy)
Enginyeria Industrial
Enginyeria d’Organització
Enginyeria de Sistemes 
Automàtics i Electrònica 
Industrial (MUESAEI)
Estudis Avançats en Disseny-
Barcelona (MBDesign)
Interdisciplinary & Innovative 
Engineering
Neuroenginyeria 
i Rehabilitació
Nuclear Engineering.  
(vinculat al programa 
InnoEnergy)
Recerca en Enginyeria 
Mecànica
Technology and Engineering 
Management
Tecnologia Paperera i Gràfica
Thermal Engineering
Urban Mobility
Erasmus Mundus / Advanced 
Materials Science and 
Engineering (AMASE)
Erasmus Mundus / 
Decentralised Smart Energy 
Systems (DENSYS)
Erasmus Mundus / Dynamics 
of Renewables-based Power 
Systems (DREAM)

ENGINYERIA 
INFORMÀTICA
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Data Science
Enginyeria Informàtica
Innovation and Research 
in Informatics (MIRI) 
Erasmus Mundus / Big Data 
Management and Analytics 
(BDMA)

ENGINYERIA NAVAL, 
MARINA I NÀUTICA
Enginyeria Naval i Oceànica 
Gestió i Operació 
d’Instal·lacions Energètiques 
Marítimes
Nàutica i Gestió del Transport 
Marítim

ENGINYERIA DE LA 
TELECOMUNICACIÓ 
Advanced Telecommunication 
Technologies (MATT)
Applications and Technologies 
for Unmanned Aircraft 
Systems (Drones) 
Applied Telecommunications 
and Engineering Management 
(MASTEAM) 
Cybersecurity
Electronic Engineering (MEE) 
Quantum Science and 
Technology
Telecommunications 
Engineering (MET) 

FORMACIÓ 
DE PROFESSORAT 
I ESTUDIS DE GÈNERE
Estudis de Dones, Gènere 
i Ciutadania 
Formació del Professorat 
d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional 
i Ensenyament d’Idiomes. 
Especialitats: Tecnologia / 
Tecnologia Industrial / 
Matemàtiques

MEDI AMBIENT, 
SOSTENIBILITAT 
I RECURSOS 
NATURALS
Ciència i Tecnologia  
de la Sostenibilitat
Enginyeria Ambiental
Enginyeria dels Recursos 
Naturals
Intervenció Sostenible en 
el Medi Construït (MISMeC)
  

www.upc.edu/ca/masters

ARQUITECTURA, 
URBANISME 
I EDIFICACIÓ 
Arquitectura Tècnica 
i Edificació. EPSEB 
Estudis d’Arquitectura. 
ETSAB, ETSAV
Paisatgisme. EEABB-ETSAB

CIÈNCIES APLICADES
Ciència i Enginyeria de Dades. 
ETSETB-FIB-FME 
Ciències i Tecnologies del Mar, 
mencions en: 
Ciències i Enginyeria del Mar / 
Tecnologies del Mar.  
EPSEVG-EEABB-ETSECCPB
Enginyeria Física. ETSETB 
Matemàtiques. FME
Estadística. FME 
(interuniversitari UB-UPC)
Economia + Estadística. FME  
(doble titulació 
interuniversitària UB-UPC) 

CIÈNCIES 
I TECNOLOGIES 
DE LA SALUT 
Enginyeria Biomèdica. EEBE
Òptica i Optometria. FOOT

DISSENY 
I TECNOLOGIA 
MULTIMÈDIA 
Disseny, Animació i Art 
Digital. CITM 
Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs. CITM 
Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs 
(docència en anglès). CITM
Multimèdia. CITM 

ENGINYERIA 
AEROESPACIAL 
Enginyeria de Sistemes 
Aeroespacials, mencions en:  
Aeronavegació / Aeroports. 
EETAC 
Enginyeria de Sistemes 
Aeroespacials + Enginyeria de 
Sistemes de Telecomunicació 
/ Enginyeria Telemàtica. 
EETAC (doble titulació)
Enginyeria en Tecnologies 
Aeroespacials. ESEIAAT 
Enginyeria en Vehicles 
Aeroespacials. ESEIAAT 

ENGINYERIA 
DE BIOSISTEMES 
I AGROALIMENTÀRIA 
Enginyeria Alimentària. 
EEABB 
Enginyeria de Ciències 
Agronòmiques, mencions en:  
Hortofructicultura i Jardineria 
/ Producció Agropecuària. 
EEABB
Enginyeria de Sistemes 
Biològics. EEABB
Paisatgisme. EEABB-ETSAB
Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques. EEABB  
(interuniversitari UB-UPC)

ENGINYERIA CIVIL 
Enginyeria Ambiental. 
EEABB - ETSECCPB 
Enginyeria Civil. ETSECCPB 
Enginyeria en Geoinformació 
i Geomàtica. EPSEB 
Enginyeria de Recursos 
Minerals i el seu Reciclatge. 
EPSEM 

ENGINYERIA 
INDUSTRIAL 
Enginyeria d’Automoció. 
EPSEM 
Enginyeria Biomèdica. EEBE 
Enginyeria de Disseny 
Industrial i Desenvolupament  
del Producte. EPSEVG, 
ESEIAAT 
Enginyeria Elèctrica. EEBE, 
EPSEVG, ESEIAAT 
Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica.  
EEBE, EPSEM, EPSEVG, 
ESEIAAT 
Enginyeria de l’Energia. EEBE 
Enginyeria de Materials. EEBE 
Enginyeria Mecànica. EEBE, 
EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT 
Enginyeria Química. EEBE, 
EPSEM, ESEIAAT
Enginyeria de Tecnologia 
i Disseny Tèxtil. ESEIAAT 
Enginyeria en Tecnologies 
Industrials. ESEIAAT, ETSEIB 
Industrial Technologies and 
Economic Analysis. ETSEIB 
(interuniversitari UPC-UPF)

ENGINYERIA 
INFORMÀTICA
Ciència i Enginyeria de Dades. 
ETSETB-FIB-FME
Enginyeria en Geoinformació 
i Geomàtica. EPSEB 
Enginyeria Informàtica, 
mencions en: 
Computació / Enginyeria 
de Computadors / Enginyeria  
del Software / Sistemes 
d’Informació. FIB / 
Tecnologies de la Informació. 
EPSEVG, FIB 
Enginyeria de Sistemes TIC. 
EPSEM 
Intel·ligència Artificial. FIB
Bioinformatics. FIB 
(interuniversitari UPF-UPC-UB)

ENGINYERIA NAVAL, 
MARINA I NÀUTICA 
Enginyeria en Sistemes 
i Tecnologia Naval. FNB 
Nàutica i Transport Marítim. 
FNB 
Tecnologies Marines. FNB 

ENGINYERIA DE LA 
TELECOMUNICACIÓ 
Ciència i Enginyeria de Dades. 
ETSETB-FIB-FME 
Enginyeria Electrònica de 
Telecomunicació. ETSETB
Enginyeria en Geoinformació 
i Geomàtica. EPSEB 
Enginyeria de Sistemes 
Audiovisuals. ESEIAAT 
Enginyeria de Sistemes 
de Telecomunicació. EETAC 
Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació / Enginyeria 
Telemàtica + Enginyeria de 
Sistemes Aeroespacials. 
EETAC (doble titulació) 
Enginyeria de Sistemes TIC. 
EPSEM 
Enginyeria de Tecnologies 
i Serveis de Telecomunicació, 
mencions en: Sistemes 
Audiovisuals / Sistemes 
de Telecomunicació / 
Sistemes Telemàtics. ETSETB 
Enginyeria Telemàtica. EETAC

GRAUS 
UNIVERSITARIS 
2022-2023
www.upc.edu/ca/graus
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ARQUITECTURA, 
URBANISME 
I EDIFICACIÓ 
Arquitectura, Energia 
i Medi Ambient
Gestió i Valoració Urbana 
i Arquitectònica
Patrimoni Arquitectònic, Civil, 
Urbanístic i Rehabilitació  
de Construccions Existents
Projectes Arquitectònics
Tecnologia de l’Arquitectura, 
de l’Edificació i de l’Urbanisme
Teoria i Història de 
l’Arquitectura
Urbanisme

CIÈNCIES
Ciència i Tecnologia 
Aeroespacials
Educació en Enginyeria, 
Ciències i Tecnologia
Enginyeria Òptica
Estadística i Investigació 
Operativa
Física Computacional 
i Aplicada
Fotònica
Matemàtica Aplicada
Tecnologia Agroalimentària 
i Biotecnologia

ENGINYERIA CIVIL 
I AMBIENTAL
Anàlisi Estructural
Ciències del Mar
Enginyeria Ambiental
Enginyeria Civil
Enginyeria de la Construcció
Enginyeria Nàutica, Marina 
i Radioelectrònica Naval
Enginyeria Sísmica i Dinàmica 
Estructural
Enginyeria del Terreny
Sostenibilitat

ENGINYERIA 
INDUSTRIAL
Administració i Direcció 
d’Empreses (interuniversitari)
Automàtica, Robòtica i Visió
Cadena de Subministrament 
i Direcció d’Operacions
Ciència i Enginyeria dels 
Materials
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Mecànica, Fluids 
i Aeronàutica
Enginyeria Nuclear i de les 
Radiacions Ionitzants
Enginyeria de Processos 
Químics
Enginyeria Tèrmica
Enginyeria Tèxtil i Paperera
Polímers i Biopolímers
Recursos Naturals 
i Medi Ambient
Sistemes d’Energia Elèctrica

ENGINYERIA 
DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ
Arquitectura de Computadors
Bioinformàtica
Computació
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Telemàtica
Intel·ligència Artificial
Teoria del Senyal 
i Comunicacions

PROGRAMES 
DE DOCTORAT 
2022-2023
doctorat.upc.edu/ca/programes

1/ Una rosa per Sant Jordi generada amb intel·ligència artificial, un projecte UPCArts i l’inLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).
2/  L’arquitecte Ricardo Bofill Levi, investit doctor ‘honoris causa’ per la UPC. Bofill va ser estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

de Barcelona (ETSAB).
3/ Les dones cada dia més presents als estudis de la UPC i a la vida universitària.
4/ Biomaterials per a la regeneració òssia amb un tractament innovador basat en hidrogels tractats amb gas plasma, recerca desenvolupada  
 a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

3 4
1 2



www.upc.edu
info@upc.edu
+ 34 93 401 62 00

@la_UPC

@universitatUPC

@la_upc

zonavideo.upc.edu

www.youtube.com/upc
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