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PLANTA 0



ESPAI EMPRÈN
Programa EMPRÈN UPC de pre-incubació i incubació associat a un portfoli específic de
serveis, activitats i recursos per facilitar l’activitat emprenedora a la UPC, de forma
coordinada amb fablabs, espais d’incubació i programes d’acceleració propi de 
l'ecosistema.

Indicadors del 2021:

Assessorament de projectes
92

Start ups constituïdes
11

Capacitació i impacte a 
estudiants

500

Sessions formatives
30

Hores de mentoria
750

https://www.upc.edu/emprenupc/ca
https://www.upc.edu/emprenupc/ca


VERASAT GLOBAL
Comunicacions via satèl·lit, amb l'objectiu de proporcionar a empreses,
professionals i individuals la venda d'equips i solucions per satèl·lit.

https://www.verasatglobal.com/


IXORIGUÉ
Solucions tecnològiques per al sector de la ramaderia extensiva, amb l'ús de
tecnologies com el Iot, BigData, Machine Learning, drones, per millorar la
productivitat, rendibilitat i optimitzar les formes de treball del sector.

https://ixorigue.com/


SQUAREMX

Solucions digitals per a empreses -Web, CRM / ERP, infraestructura cloud i
posicionament SEO

https://www.squaremx.com/


ECOCOCON
Ecococon està especialitzada en sistemes de construcció modular amb panells de 
palla.

https://ecococon.eu/


IFSA PUBLISHING

International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing és un editor de treballs
científics i tècnics relacionats amb diverses àrees d'enginyeria.

https://www.sensorsportal.com/HTML/IFSA_Publishing.htm
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DARES TECHNOLOGY// Ex-Alumni ESA BIC

Auscultació remota del terreny a partir de l’ús de tecnologia de teledetecció i el processament
d’imatges radar satèl·lit. Monitoritzem diferents patologies del terreny (subsidències,
esllavissades, talussos inestables, zones inundades, mapes de tipus de sol, mapes canvis en
superfície, etc.) Aplicat a diferents sectors industrial com la mineria, el sector de l’energia i el
de construccions e enginyeria civil per poder avaluar l’impacte de la seves activitats i avaluar el
nivell de risc per tal d’evitar accidents.

http://dares.tech/


UNIMEDIA TECH

Serveis de consultoria i desenvolupament d'applicacions i sistemes d'informació
basats amb el núvol.

https://www.unimedia.tech/?lang=ca


COLLINS AEROSPACE
Disseny de l’eina i programari ARINC Integrator específicament per ajudar la comunitat de
l'aviació a gestionar i solució local en l’ambit de l’aviació, com a programari com a servei (SaaS)
o dins d'un entorn de núvol amb suport del client.com a servei (SaaS) o dins d'un entorn de núvol
amb suport del client.

https://www.collinsaerospace.com/what-we-do/industries/commercial-aviation/ground-operations/messaging-data-exchange/arinc-integrator


ITSYSTEM
ITSystem Serveis Informàtics ofereix suport tècnic informàtic i organitzatiu a
qualsevol àrea relacionada amb l'ús de la Informàtica. Des de l'assessorament, la
planificació i l'organització de mitjans, maquinari, programari, sistemes
operatius, xarxes cablejades i wifi, backups al núvol, sistemes de videovigilància,
servidors, etc.

http://www.it-system.es/


INOUT 
Consultoria, creativitat, redacció, disseny i producció d'accions de comunicació interna i
externa.Serveis complets de producció audiovisual (des del guió fins al producte
final).Enregistrament amb drones. Inout és un operador autoritzat per l'Agència Estatal de
Seguretat Aèria (AESA).

https://inoutcomunicacion.com/ca/


SEAL AERONÀUTICA
SEAL Aeronautica és una empresa de consultoria dirigida per professionals destacats
amb doctorat en aeroespacial, orientada a oferir serveis de consultoria tècnica,
desenvolupament i implementació de solucions tècniques, a més de donar suport al
cicle de vida complet del projecte en els dominis aeronàutics i aeroespacials.

https://sealaeronautica.com/


OBJECTIU COMUNICACIÓ
Disseny gràfic i de webs

https://www.objectiu.cat/


ISIGMA

Empresa especialitzada en la implantació de la signatura electrònica.

https://www.isigma.es/es/


SIPEARL
SiPearl està desenvolupant el microprocessador d'alt rendiment i baixa potència que serà el
cor dels superordinadors europeus essencials per a la sobirania tecnològica d'Europa en àrees
estratègiques com la intel·ligència artificial, la investigació mèdica, la mitigació del canvi
climàtic i la gestió de l'energia.

https://sipearl.com/


IDEA BIO-MEDICAL
IDEA Bio-Medical s'especialitza en la fabricació de sistemes d'imatge automatitzats i el
desenvolupament de programari d'anàlisi d'imatges per als sectors acadèmic,
farmacèutic i biotecnològic. Els sistemes que IDEA Bio desenvolupa incorporen les
tecnologies més avançades actualment disponibles en l'àmbit de la visió artificial,
integrades amb metodologies d'enginyeria i programari fiables.

https://idea-bio.com/


TINKERERS // Ex Alumni ESA BIC
Empresa d'Intel·ligència Geoespacial i Informàtica Urbana-Rural, antics alumnes de l'Agència
Espacial Europea-BIC Barcelona i membres de la Xarxa Internacional de Fab Labs del Centre de
Bits i Àtoms del MIT. Porten l'espai a la Terra, combinant depp-tech i dades per crear eines
innovadores per a ciutats intel·ligents, projectes intel·ligents, gestió de recursos naturals o
reducció i gestió del risc de desastres naturals.

https://www.tinkerers.tech/


AISTECH SPACE // Ex Alumni ESA BIC

L'objectiu d'Aistech és posar en òrbita la seva pròpia constel·lació de satèl·lits que els permeti
captar un gran volum de dades, a través de la captura de les seves pròpies imatges tèrmiques i
a través dels seus propis models de gestió, software i algoritmes poder proporcionar a la
societat informació de valor que ajudi en els seus processos de presa de decisions.

https://aistechspace.com/


VEINTEMILLAS

Startup que va ser preincubada a l’Espai Emprèn UPC que es presenta com a un
estudi creatiu dedicat a la consultoria estratègica de marca i la comunicació
especialitzat al sector del vi, l'alimentació i la gastronomia. Creem i modernitzem
marques i productes.

https://www.veintemillas.com/


YOURBARRELL

Startup que va ser preincubada a l’Espai Emprèn UPC, dedicada al desenvolupament
d'algorismes de reconeixement d'imatge , escalabilitat de sistemes per a la
consolidació d'un marketplace de gestió i venda de fotos per augmentar els ingressos
d'empreses de l'oci, esdeveniments , parcs temàtics, etc.

https://app.barrel.cloud/es-es/
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RADIANTIS // Spin off ICFO
Empresa fundada el juliol de 2005 com a spin-off de l'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques i
ICREA-Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Disenyen, construeixen i
comercialitzan equips làsers ultrarràpids. La seva missió és enriquir el mercat de la fotònica
amb sistemes de conversió de freqüència d'última generació, robusts i fàcils d'utilitzar.

https://radiantis.com/


QUSIDE // Spin-off ICFO

Spin-off de l’ICFO, QUSIDE desenvolupa components quàntics per a millorar la seguretat i les
prestacions de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, de tal manera que qualsevol
tingui accés a la millor protecció possible.

https://quside.com/


LUXQUANTA // Spin-off ICFO

LuxQuanta, spin-off de l’ICFO, treballa en el desenvolupament i la comercialització d'un tipus
de criptografia quàntica anomenada Quantum Key Distribution (QKD) dissenyada amb l'objectiu
de protegir qualsevol comunicació de dades que requereix ser xifrada al més alt nivell de
seguretat i hagi de ser resistent a qualsevol tipus d'atac

https://www.luxquanta.com/


DATUMIZE
Desenvolupament de software per a la recol.leció no intrusiva de dades. Datumize detecta,
captura, analitza les dades generades per les empreses i organitzacions que fins la data no
aprofiten per motius de volum, cost, esforç i risc.

https://www.datumize.com/
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OPEN COSMOS
Ofereix solucions basades en satèl·lits dissenyades per fer front als reptes més grans de la Terra.
Ofereixen informació útil des de l'espai; que va des de programari de desenvolupament de
missions i kits de qualificació de càrrega útil fins a petites plataformes de satèl·lit i serveis de
suport preparats per al llançament.

https://www.open-cosmos.com/


UOC - HUBBIK
El programa HUBBIK de la UOC té per objectiu principal el foment de l’emprenedoria,
la innovació oberta (open innovation), el suport a la transferència de resultats de
recerca i la col·laboració entre tota la comunitat UOC (estudiants, alumni, personal
docent, col·laborador i de gestió de la UOC i empreses associades).

https://hubbik.uoc.edu/es


IMOTION ANALYTICS
Enginyeria de desenvolupament de programari , anàlisi biomètrica i Neuromàrqueting;
Màrqueting i investigació de mercats. Aquesta combinació de diferents habilitats fa possible
un producte excel·lent que té com a objectiu principal oferir a les empreses informació de
gran valor.

https://www.imotionanalytics.com/


QURV Technologies // Spin-off ICFO

Spin-off de l’ICFO, QURV desenvolupa tecnologies de sensors d'imatge d'ampli espectre i
solucions integrades que permeten aplicacions millorades de visió per ordinador, abordant les
necessitats en expansió d'un nou món autònom i intel·ligent.

https://www.qurv.tech/


AST & SCIENCE

AST & Science i els seus socis globals estan construint la primera i única xarxa de banda ampla
cel·lular basada en l'espai a què es pot accedir amb telèfons intel·ligents estàndard.
Anomenada SpaceMobile, aquesta xarxa ultrapoderosa s'està dissenyant per proporcionar
connectivitat a velocitats 4G/5G a tot arreu del planeta: a terra, al mar i en vol.

https://ast-science.com/


STAMPACK

Stampack GmbH se centra en el desenvolupament i àmplia aplicació de tecnologia de
simulació per a processos de xapa per a sintetitzar i optimitzar dissenys, processos i decisions
per millorar el rendiment empresarial.

https://www.stampack.com/


MARE TERRA GREEN COFFEE

MARE TERRA , dedicada a l'exportació de café verd de sudàmerica, col·labora amb centres de
recerca i universitats en la millora dels processos agrícoles , promocionant i recolzant el
desenvolupament d’una caficultura sostenible en benefici dels productors locals.

https://mareterracoffee.com/


FUNDACIÓN IECAFÉ
Especialistes en la formació de tota la cadena cafetera, des del productor al consumidor.
Auditen finques per encàrrec dels seus propietaris, desenvolupen projectes de sostenibilitat
mediambiental i social als països productors, assessoren en els projectes per desenvolupar
denominacions d'origen a les regions que es caracteritzin per posseir un cafè únic i
inigualable a causa dels seus perfils organolèptics excepcionals.

https://www.iecafe.es/es/


UPC INNOVATION ECOSYSTEM
«Área d’ Incubació i serveis per al creixement
empresarial»
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