
UPC Innovation Ecosystems



Generar coneixement, innovar i desenvolupar tecnologia i fer-la arribar a la societat és la missió de la UPC.

Amb aquest objectiu treballa, per ser motor d’innovació i el soci tecnològic preferent d’empreses i entitats,

un rol que es concreta en els nombrosos convenis i projectes de recerca que s’impulsen amb el sector

productiu, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i

en els serveis científics i tècnics que la UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i ocupació,

un progrés basat a oferir solucions tecnològiques que millorin la vida de les persones i la seva activitat.

Compromís de la UPC amb:

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.

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA UPC



Servei de Gestió de la Innovació UPC

La UPC es troba en una nova etapa en la seva relació amb l’entorn, definint i implementant estratègies per

a poder donar respostes holístiques i multidisciplinaries a tota la cadena de valor que va des de la recerca

fins al mercat, i amb l’objectiu perseguit de genera el salt qualitatiu en la relació amb el teixit productiu i

econòmic del seu entorn.

Aquestes estratègies estan orientades al nou concepte de Transferència Tecnològica actual i que ha

evolucionat cap a un nou model de permanent feed-back amb l’empresa, i que construeix una relació

sinèrgica amb la universitat, possibilitant la incorporació fluïda del seu coneixement i capacitats avenços

d’aquesta (knowledge) en els seus processos innovadors.

En aquesta línia la UPC té voluntat de crear ecosistemes on s’incubin la recerca i la tecnologia, aplicant

eines transversals que serveixin per a posar en contacte la recerca i la innovació des del punt de vista de

les necessitats i de la demanda del seu entorn, mitjançant noves estructures organitzatives que donin

resposta en el seu conjunt, tot reorientant l’actual sistema. La UPC entesa com un sistema central.
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DRONE LAB – Campus UPC Baix LlobregatEspais de Creació Avançada UPC



El DroneLab consistirà en un espai per a la realització de vols de prova, validació, i entrenament per a

qualsevol tipus d'aplicació professional o d'investigació basada en aquesta tecnologia.

Aquesta infraestructura serà un espai de vol segur i segregat de l'espai aeri general. Serà un espai cobert per

una xarxa protectora que garanteixi la seguretat i per tant seria viable legalment des del punt de vista de la

regulació d'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

El DroneLab té com a objecte la creació d'un centre de referència a nivell europeu en l'àmbit del

desenvolupament de tecnologia dron

Amb el DroneLab es persegueix potenciar la presència tant de la formació, i la connexió entre empreses i

grups de recerca al Campus PMT-UPC del Baix Llobregat.
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Alhora es persegueix incentivar l'aparició de noves empreses en el sector dron i formar professionals

altament especialitzats en aquesta tecnologia. Amb l'emplaçament de l'edifici es persegueix treure profit de

les sinergies que puguin aparèixer amb les altres entitats ubicades al PMT: grups de recerca, universitat,

empreses.

El DroneLab es constituirà com un espai de desenvolupament, assaig i entrenament per drons de mida

mitjana, especialment adequat per a les proves amb drones de tipus multi-cóptero. Es pretén promoure la

utilització d'aquesta infraestructura com a catalitzador per al desenvolupament tecnològic i comercial de la

tecnologia dron.

Aquesta infraestructura neix per ser un referent com a laboratori de drones principalment, per al seu ús en

activitats d'Investigació, desenvolupament i innovació (R + D + I), així com acadèmic.
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El DronLab tindrà tres línies principals d'activitat: docent, R + D + I i l'empresarial.

A continuació, es detalla en què es basa cadascuna de les línies d'activitat.

DOCENT

Actualment l'oferta formativa en Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) al voltant dels Drones és

molt àmplia.

• Al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials s'imparteixen dues assignatures: Sistemes Aeris sense pilot i projecte de Drons.

• Al Màsters degree in Aerospace Science and Technology s'imparteix l'assignatura de Unmanned Aerial Vehicles Introduction i el Master

in Unmanned Aircraft Systems Engineering és íntegrament de Drones.

A més de les assignatures cal fer especial èmfasi als treballs fi de grau i fi de màster que giren al voltant dels Drones i tenen unes

necessitats semblants a les d'una assignatura.

D'altra banda, i al marge dels graus i els màsters universitaris, durant el curs l'escolar es realitzen diversos tallers a estudiants de secundària

i jornades de portes obertes on els Drones tenen un paper molt important.

A més, durant el període estival, es realitza la universitat d'estiu on una vegada més els Drones formen part de l'oferta acadèmica i

formativa.

Totes les assignatures, màsters i iniciativa acadèmiques esmentades anteriorment tenien la necessitat de tenir un laboratori de proves per a

realitzar vols amb els Drones i poder experimentar en un entorn controlat i real. Fins al moment totes les pràctiques, tallers, activitats, etc. es

realitzaven amb entorns simulats i sense entrar en detall de quina seria l'operativa real.
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R+D

El DroneLab ofereix la possibilitat de realitzar proves de vol amb GPS, vent, llum del sol, etc. que d'altra manera seria impossible realitzar.

Aquest tipus de pràctiques ofereixen un valor afegit als nostres estudiants i a la seva carrera com a enginyers.

Un dels principals usos de l'DroneLab és el poder realitzar proves i experiments de recerca sota el marc de qualsevol projecte d'investigació

territorial, nacional i europeu.

La ubicació de l'DroneLab és perfecta donat la quantitat d'actors que s'aglutinen al voltant de la tecnologia Drone. A més, i sota aquest

context, hi ha l'oportunitat de que un d'aquests pols de desenvolupament de la indústria Drone pugui crear-se al PMT de Castelldefels, on a

l'abric de la UPC, coexisteixen:

• L'EETAC

• El Grup de recerca ICARUS de la UPC

• El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

• La incubadora de l'Agència espacial Europea (ESA)

• Empreses del sector aeronàutic i espacial a l'edifici RDIT.

La creació d'aquest pol d'innovació i desenvolupament ha de permetre la multiplicació de les sinergies entre

els diferents actors, i ha de ser capaç d'atraure tecnologia, coneixements, talent i oportunitats de diversos llocs

del món.
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EMPRESARIAL

Hi ha un altre tipus de vols com són els empresarials que també formen part de l'activitat del DroneLab.

Si un operador de Drones o empresa relacionada amb el sector dron vol fer qualsevol tipus de demo als seus clients serà necessari realitzar-

la en el DronLab. Especialment les empreses establertes a Barcelona i rodalies. Dins d'aquesta categoria entrarien els vols de manteniment

o de certificació d'algun tipus de prototip. Per exemple, si algun dia cal passar una "ITV de Drones" seran necessàries infraestructures com el

DroneLab.

Una altra activitat empresarial que està en creixement i que té a veure amb la formació són els cursos de pilot de Drones. La pràctica de vol

per a l'obtenció del títol de pilot de drones s'hauria de realitzar en entorns controlats com el DroneLab.

La mida del Dronelab és ideal per formació dels futurs pilots de Drones. Pensem que el DroneLab proporcionarà a totes les Organitzacions

d'entrenament aprovades (ATO) per AESA de Barcelona i voltants un lloc perfecte a desenvolupar la seva activitat. A més, moltes d'aquesta

ATOS no només imparteixen cursos de pilot de Drones, és molt comú que aquestes mateixes empreses realitzin cursos de fotografia i

filmació amb Drones, d'anàlisi d'imatges, mecànica de Drones, coordinació d'emergències o de muntatges de Drones de carreres . Per a molts

d'aquests cursos és fonamental realitzar vols de prova i experimentació apresos durant aquest curs
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RECREATIVA

L'última línia d'activitat que contemplem per al DroneLab és la recreativa. Per a aquest tipus d'activitat contemplem dos tipus de vols:

• Competicions First Person View (FPV) i esdeveniments: Explotació de l'espai per a competicions FPV, amb la creació d'escuderies,

escoles FPV i fomentar l'ús de la tecnologia dron com a hobby.

• Creació del Club o Associació de Drones Castelldefels donar servei al vol recreatiu, tant a la gent del campus com als ciutadans de

Castelldefels i voltants. Les competicions amb drones estan en auge a tot el món. Les carreres de drones equipats amb tecnologia FPV

(First Person View) han guanyat popularitat i visibilitat mediàtica en l'últim any.

• Aeroclub de Drones Castelldefels (ADC). El ADC permetrà als ciutadans de Castelldefels i voltants tenir accés a una zona de vol

controlada i segura.
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