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INNOVACIÓ, TALENT 
I TECNOLOGIA

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és la universitat 

de referència en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències.

El lideratge en projectes de recerca i innovació, la capacitat tecnològica 

i el talent dels nostres investigadors i investigadores, l'obtenció de patents i la 

creació d'empreses, la trajectòria en investigació industrial, la implicació 

amb el territori, així com les aliances estratègiques amb universitats 

internacionals de prestigi consoliden la UPC com a agent dinamitzador dels 

projectes estratègics de la societat i del creixement del teixit empresarial.

L’activitat de recerca i transferència tecnològica del Campus de Terrassa 

de la UPC, que ha promogut una nova generació d’investigadors 

i investigadores, és un dels principals actius de la Universitat, un focus 

d’innovació tecnològica imprescindible per al progrés tecnològic 

i per a l’economia del país.
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› 38 GRUPS DE RECERCA

› 9 CENTRES DE RECERCA DE LA XARXA TECNIO

› 400 INVESTIGADORS I INVESTIGADORES

› 150 DOCTORANDS I DOCTORANDES

› PERSONAL INVESTIGADOR PROCEDENT DE MÉS DE 23 PAÏSOS

› MÉS DE 120 PROJECTES D’R+D+I ELS DARRERS 5 ANYS:
 60 % dels projectes realitzats amb empreses

› 22 EMPRESES CREADES DE BASE TECNOLÒGICA

› INFRAESTRUCTURES:
 20.577 m2 per a la recerca
 8.374 m2 al servei de l'empresa

› DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

› TECNOLOGIA PRÒPIA: 
explotació de tecnologies i productes patentats

› ACOMPANYAMENT AL CREIXEMENT EMPRESARIAL: 
detecció d’oportunitats tecnològiques i gestió de la innovació

› CREACIÓ D’ALIANCES UNIVERSITAT-EMPRESA

› CONNEXIÓ AMB ELS PRINCIPALS ACTORS DE LA INNOVACIÓ AL TERRITORI

› VINCULACIÓ AMB LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS

› ESPAIS, LABORATORIS I EQUIPAMENTS D'AVANTGUARDA

R+D+I AL CAMPUS DE TERRASSA

ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENERGIA

ENGINYERIA ÒPTICA 
I FOTÒNICA

TECNOLOGIA DE LA VISIÓ

BIOENGINYERIA
NOUS TÈXTILS I MATERIALS 

D’ALTES PRESTACIONS

MEDI AMBIENT 
I SOSTENIBILITAT

CIÈNCIES APLICADES

ENGINYERIA 
AERONÀUTICA

A PROP 
DE LA INDÚSTRIA, 
CONNECTADA 
AL TERRITORI

El Vallès Occidental és un dels principals motors 
econòmics de Catalunya: aporta el 17 % del PIB català 
i és una de les àrees amb més concentració 
industrial del país.

El Campus de Terrassa de la UPC és el punt 
de connexió natural de la UPC amb aquest motor 
d’innovació que és l’àrea del Vallès. 

L’experiència dels grups de recerca, la potència 
investigadora i l’alta concentració de talent, 
directament vinculades al teixit empresarial 
i a la indústria, fan d’aquest campus un element clau 
per al desenvolupament del territori.

ALGUNS PROJECTES DE RECERCA
› Elaboració d’un sistema per als ascensors amb un balanç energètic zero, 

més segurs, intel·ligents, sostenibles i més accessibles per als usuaris.

› Desenvolupament d’un nou sistema per a la modelització 
i control de la xarxa de clavegueram de grans ciutats 
a prova de fallades. 

› Disseny de teixits sanitaris amb un pretractament enzimàtic 
que millora l’efecte antimicrobià.

› Desenvolupament i implantació de dispositius oculars 
per eliminar la presbícia i la hipermetropia.

› Disseny d’un dispositiu fotomètric mòbil per mesurar in situ 
la qualitat i la quantitat de llum de l’enllumenat públic. 

› Creació d’un sistema de predicció de fallades capaç d’analitzar totes les variables
que intervenen en el funcionament d’un aerogenerador.

› Disseny de sistemes electromecànics amb so�sticats programaris per alleugerir el pes 
dels alerons dels avions i fer-los més segurs i sostenibles.

› Disseny de la primera samarreta del món que elimina la transpiració corporal 
a partir d’un innovador teixit compost per dues capes que conformen 
una cambra d’aire.

› Disseny d’un sistema de sutura robotitzat per a operacions quirúrgiques de còlon.

› Creació d’un nou material sòlid per a sistemes de refrigeració 
més ecològics, e�cients i econòmics.

› Identi�cació de mecanismes de defensa dels bacteris 
contra els antibiòtics i altres agents externs.

› Desenvolupament d’una nova tecnologia que permet reduir 
la dispersió de la temperatura durant el procés d'emmotllament 
del ferro colat, de manera que se n’augmenta la productivitat 
i l’estalvi energètic.

› Disseny de models mecànics de les plaques fotovoltaiques per a parcs solars.

› Laboratori acústic per a la síntesi digital del so tridimensional per facilitar 
a les persones invidents l’ús de dispositius informàtics.

› Creació d’un material ignífug, de baixa intensitat, impermeable, elàstic i molt 
resistent fet amb residus del cartró, aplicable a molts sectors industrials i productius.

› Millora de les eines per a una diagnosi més precisa de l’agudesa visual a través 
de dispositius informàtics d’alta resolució.
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