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Article 5 Principis informadors

5.1 La Universitat Politècnica de Catalunya

és una institució d’àmbit interdisciplinari 

concebuda per al foment i l’exercici de l’estudi, 

de la recerca científica, tècnica, artística i 

humanística, i del desenvolupament tècnic i 

cultural, per a la formació, per a la preparació 

que capaciti per a l’exercici d’activitats 

professionals i per donar suport científic i 

tècnic al progrés social, cultural i econòmic 

de la societat, en especial de la catalana, i al 

desenvolupament personal dels membres de 

la comunitat universitària.

Article 9 Equilibri i desenvolupament 

territorial

La Universitat Politècnica de Catalunya 

contribueix a l’equilibri i al 

desenvolupament territorial mitjançant les 

activitats dels seus campus, en col·laboració 

amb les entitats i les persones del seu 

entorn social i econòmic.

La complicitat amb el territori

Estatuts de la UPC



1. Amb el teixit social i empresarial, per afavorir el desenvolupament 

tecnològic i la creació de riquesa a partir del coneixement.

2. Amb el territori, per donar resposta a les seves necessitats tot 

contribuint a l’equilibri territorial.

El nostre compromís amb la 

societat i amb el territori



El procés de creació 

d’startup’s
El paper de la universitat



https://www.startupcommons.org/

Startup Development Phases
from idea to business and talent to organization

espais Emprèn UPC

idea llavor

https://www.startupcommons.org/


Un model propi
UPC Innovation Ecosystems



1. Talent i Capacitació
A través de recursos de 

formació es dota als 

emprenedors de les capacitats 

necessàries per idear, planificar, 

engegar i gestionar un nou 

projecte empresarial 

3. Recolzament i Suport
Entitats, organitzacions i Institucions 

que ofereixen el seu suport per tal 

els ecosistemes puguin facilitar 

l’aflorament i desenvolupament de 

nous projectes empresarials en el 

territori

5. Pol Atracció
La vinculació a l’UPC Innovation Ecosystem

d’empreses tractores, grans corporacions, 

acceleradores i incubadores sectorials, 

proveïdors de serveis, mentors i assessors 

especialitzats, ha de servir per tal d’acostar el 

coneixement i serveis especialitzats als nous 

projectes empresarials del ecosistema i 

proporcionar-los un millor i més ràpid aterratge 

al mercat

4. Dinamització
Espais, programes, events i creació de 

comunitats on els projectes 

empresarials es puguin desenvolupar i 

créixer, i relacionar-se entre ells per tal 

d’aprofitar sinèrgies que generin 

oportunitats pels seus negocis. 

2. Finançament
A l’UPC Innovation Ecosystem hi tenen 

cabuda tots els agents i fórmules del 

sector financer orientats a la generació i 

creixement de projectes empresarials amb 

base tecnològica

UPC Innovation Ecosytem
Un sistema amb cinc fases
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UPC Innovation Ecosytem
Talent i capacitació

Espais i Programes 

d’acceleració 

especialitzada i sectorial

Espais i Programes d’incubació de 

projectes tecnològics

Programes de Pre-incubació 

d’idees i espais de creació i 

FabLab

Generació i aflorament de 

noves idees i projectes

Espais i Programes de 

Corporate Venture

Espais i Programes de 

generació d’innovació i 

coneixement  

Espais i Programes de formació i 

generació de talent emprenedor

Un sistema multimodal
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UPC Innovation Ecosytem
L’arbre dels agents implicats
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ESA - BIC
Un exemple de complicitat institucional

Creada el febrer de 2014

28 empreses incubades

10,8 M€ facturats

321 llocs de treball creats

Business

Incubation

Center



espai Emprèn UPC



 Programa de foment de la 

cultura emprenedora, i de suport 

a la creació de noves 

empreses de base tecnològica 

de la Universitat Politècnica de 

Catalunya.

 Adreçat a estudiants de la UPC: 

grau / màster / doctorat i 

recent titulats.

 Característiques del 

programa: 

1) Serveis + activitats (formació / 

assessorament)

2) Espais de pre-incubació (espais 

Emprèn UPC)

Espai Emprèn

Barcelona – Campus Nord Campus Baix Llobregat

Campus de Terrassa Campus de Vilanova i la Geltrú

En projecte:

• Campus del Besòs

• Campus de Manresa

• Campus de Sant Cugat del Vallès



Servei

Responsable

Equip

Emprèn UPC

Mentors Altres

Assessorament tècnic: desenvolupament de producte X X Comunitat UPC

Suport en la definició del model de negoci X X

Suport en la validació del model de negoci X X Emprèn Negoci

Cerca de perfils complementaris (equip) X
Escoles UPC - Emprèn 

Negoci

Accés a finançament públic i privat X X

Definició de l’estrategia de protecció X

Definició de l’estrategia go-to-market X X

Contacte amb stakeholders (particulars / empreses / 
institucions)

X X

Elaboració de propostes / revisió contractes 
(assessorament legal)

X
Servei de Gestió de la 

Innovació – UPC

Visibilitat (promoció) X Comunicació – UPC

Espai Emprèn
Creació d’empreses: Serveis



Espai Emprèn
Creació d’empreses: Projectes

Espai Emprèn
Inici

Activitat

Projectes

Actuals

Projectes

Anteriors
Empreses creades

Barcelona – Campus 
Nord

2014 14 48 17

Atraura, Datosphera, Picto Connection, Spacedata, 
ARCVI Pandra, Proton, Inhours, Kualito, Floorfy, 
Finboot, Zymvol, Goin, Vacway, Unblur, Abitari, 
SharryUp, Split Payments

Campus de Terrassa 2017 9 9 1 FabLab Mallorca

Campus de Vilanova
i la Geltrú

2018 7 X X

Campus del 
Baix Llobregat

2019 X X X

Projectes destacats

• Finboot – solucions B2B amb tecnologia ‘blockchain’ (multisectorial).

• Goin – eina (app) d’estalvi automàtic.

• Vacway – màquina per ‘envasar’ telèfons (protecció contra aigua).



Espai Emprèn
Creació d’empreses: Casos d’èxit

14/01/2019

13/07/2018

23/01/2019



Espai Emprèn
Foment cultura emprenedora: Formació

Centre docent Assignatura Titulació

ETS Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona

Projecte Avançat d’Enginyeria Grau

Facultat d’Informàtica de 
Barcelona

Projecte Aplicat d’Enginyeria Grau

Empresa i Entorn Econòmic Grau

Viabilitat de Projectes Empresarials Grau

Viabilidad de Proyectos 

Empresariales
Màster

Viability of Business Projects Màster EM

ETS Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona

X (PhD Training– Marie Curie) Doctorat

• Emprèn UPC col·labora amb diferents assignatures oferint sessions especifiques sobre emprenedoria.

• També col·labora amb altres activitats organitzades per les escoles: participació en fòrums / jornades d’orientació professional

/ taules rodones / etc.

• Activitats de Formació - Any 2018: +380 participants

• El 2019 està previst implementar sessions de formació (no reglada) complementàries i altres sessions i programes específics: 

tech talks / bootcamp (estiu) / curs d’emprenedoria social / etc.



Espai Emprèn
Activitats específiques

Organització UPC + Banc Santander

Edicions 5

Perfil participants Menors 30 anys Participants (per edició) 25-35

Característiques 10 sessions de formació (30h) + Mentors SECOT + Programa ‘sprints’ (lean launchpad)

Projecte guanyador 
(2018)

SecurityAll (StartUp: sOwlers)  firewall amb una interfície de control intuïtiu per a usuaris 

no experts

Concurs d’Idees de Negoci (Explorer)

Nova edició (2019)

Organització: Emprèn UPC Baix Llobregat

Dates: Gener – Maig

Participants: 45 (25 projectes)



Espai Emprèn
Activitats específiques

Programa “De la Ciència al Mercat” 

Primera edició

Dates: 2017

Participants: 25 

Empreses creades: 3

(Mitiga / Zymvol / SPT BCN)

Segona edició

Dates: 2018

Participants: 28

Empreses creades: 4

(NovaMeat / GatetoBrain / iMaz Technology / FlightCheck))

Organització UPC + UB + UAB

Edicions 2

Perfil 
participants

Estudiants doctorat / Recent

doctorats

Participants
25-30

Característiques 24 sessions de formació (120h) + Mentors + Visites ecosistema

Objectius 6 (Mitiga / Zymvol / NovaMeat / GatetoBrain / iMaz Technology / 

FlightCheck)



 Itinerari Emprenedor
• La realització d'un Itinerari Emprenedor –adaptat a les característiques de cada projecte–

és reconegut amb crèdits computables a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial de 

grau. En funció de la dedicació, de les activitats realitzats i dels resultats assolits, es poden 

obtenir entre 2 i 6 ECTS. 

• Amb aquesta mesura es vol reconèixer la feina dels estudiants que treballin en el 

desenvolupament d'una idea de negoci.

• Més informació: https://www.upc.edu/emprenupc/ca/noticies/reconeixement-de-credits-

estudis-de-grau-itinerari-emprenedor.

 Slush Academy

• Iniciativa que té per objectiu facilitar residències d’estudiants interessats en 

emprenedoria a empreses (startups consolidades) i/o fons d’inversió europeus.

• Institucions participants: University of Oxford, Berkeley (University of California), Aalto

University, Singapore University of Technology and Design, Stockholm School of 

Economics, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Instituto de Empresa, 

London Business School i Universitat Politècnica de Catalunya.

• Més informació: https://www.slush.org/slush-academy

Espai Emprèn
Iniciatives complementàries

https://www.upc.edu/emprenupc/ca/noticies/reconeixement-de-credits-estudis-de-grau-itinerari-emprenedor
https://www.slush.org/slush-academy



