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RESuM EXECuTIu

Les accions militars i “de seguretat” amb sistemes militars robòtics i 
drons armats han canviat radicalment els escenaris de guerra, que han 
passat de concentrar-se en objectius militars i estratègics a atacs que 
poden afectar greument la població civil no involucrada. Els atacs amb 
drons armats sovint no surten als diaris, però mostren un ritme de crei-
xement continuat els darrers anys. Són atacs que acaben matant per-
sones civils, a més de perpetrar execucions sumàries i extrajudicials 
de persones suposadament terroristes. Darrerament, a més, els drons 
militars estan evolucionant per a poder incorporar sistemes autònoms 
de decisió. Aquesta escalada cap als sistemes armats autònoms és 
ètica i jurídicament inacceptable, perquè delegar en una màquina les 
decisions de matar va en contra de la dignitat humana i dels drets de 
les persones .

El nou negoci armamentístic

Els sistemes militars robòtics, i en particular els drons, han aconseguit 
abaratir dràsticament les operacions militars mentre han incrementat 
significativament el volum de negoci del sector industrial militar. El sec-
tor de les empreses que fabriquen i exporten drons militars i l’instru-
mental d’alta tecnologia que s’utilitza a les guerres modernes es troba 
en plena expansió.

Els sistemes de vigilància de fronteres són un altre tipus de sistemes 
que han estat dissenyats específicament per a vigilar (i en el seu cas, 
atacar) persones civils. Els sistemes de vigilància i control armat amb 
drons s’estan utilitzant, entre d’altres països, a Israel, Corea del Sud, 
Estats Units i Europa (Frontex).
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La geografia dels drons militars

Els drons militars es fabriquen majoritàriament als 
Estats units, Israel, Rússia, la Xina i Europa. Estats 
Units és clarament el líder mundial en creació i fabri-
cació de sistemes militars robòtics, drons militars i 
drons armats. Les taules de l’informe mostren l’estat 
actual pel que fa a aquests sistemes militars. A Estats 
Units, Israel, Rússia i la Xina es treballa activament en 
el desenvolupament de sistemes d’armes que perme-
tin un grau significatiu d’autonomia, sobretot en el cas 
dels drons que ronden i en el dels eixams de drons. 
Les grans empreses exportadores es troben als Es-
tats units, Israel, Rússia i la Xina . Aquest informe 
ens obre la via per a saber qui són els grans actors 
(països i empreses) en aquest camp.

La primera onada de drons va venir de la mà dels Es-
tats Units, seguits per Israel, Rússia i la Xina. Després 
ha començat la recerca i producció per part d’alguns 
altres països entre els quals destaquen Turquia i 
l’Iran, que han decidit impulsar amb èxit la recerca i 
producció domèstica forçades pel context internacio-
nal –relacions complicades de Turquia amb la OTAN, o 
l’embargament a Iran−. Aquests dos països els utilitzen 
internament o a diversos conflictes de l’Orient Mitjà.

Els països fabricants inclouen Alemanya, Àustria, 
Bielorússia, Brasil, Colòmbia, Corea del Sud, Espanya, 
els Estats Units, França, Hongria, Índia, Iran, Israel, 
Itàlia, Letònia, Mèxic, Nigèria, Pakistan, Polònia, Reg-
ne Unit, Rússia, Sèrbia, Suècia, Noruega, Turquia, Xina, 
Ucraïna. Els països usuaris inclouen aquests països i 
a més Canadà, Azerbaidjan, Xile, Brasil, Grècia, Tailàn-
dia, Filipines, Vietnam, Zàmbia, Ucraïna, Kazakhstan, 
Qatar, Líban, Austràlia, Afganistan, Indonèsia, Egip-
te, Letònia, Holanda, República Txeca, Japó, Bèlgica, 
Uzbekistan, Jordània, Emirats Àrabs, Algèria, Aràbia 
Saudita i l’Iraq entre altres.

Les guerres sense risc

El doble ús és una característica inherent a les tec-
nologies militars, i per suposat als drons, que fa refe-
rència a la convertibilitat de l’aplicació civil a la militar 
d’un producte o component. El doble ús complica la 
regulació o prohibició de drons, que combinat amb 
els seus avantatges per als Estats –i grups no esta-
tals−, n’han facilitat la proliferació. Molts estats te-
nen postures oficials encara poc definides, però a la 
pràctica decideixen optar per l’ús de sistemes militars 
robòtics i drons militars per raons de competitivitat: 
“si ho fan els altres ho hem de fer nosaltres, per no 
quedar-nos enrere”.

La percepció de la possibilitat de fer guerres sense 
risc pot fer prevaldre les solucions militars per da-

munt de les polítiques, baixant els llindars per inici-
ar accions militars. La intel·ligència artificial farà més 
fàcil pensar en guerres a distància més abstractes, 
fet que pot portar a més accions militars i a una es-
calada incontrolada dels conflictes. 

Fal·làcies i falsos missatges

Al llarg de la darrera dècada s’ha anat construint una 
falsa narrativa sobre les bondats de la intel·ligència 
artificial que té tendència a ignorar tots aquells as-
pectes que els experts i acadèmics estan expressant. 
De fet, els sistemes militars robòtics amb autonomia 
constructiva tenen comportaments no explicables, 
amb una probabilitat garantida d’error que és signi-
ficativa i no petita. Això els fa essencialment no aptes 
en situacions on els errors seran vides humanes i on 
es farà difícil la rendició de comptes.

El perill de l’autonomia que està venint

Els drons que ronden i els eixams de drons poden 
fàcilment incorporar sistemes autònoms de decisió, 
són econòmics, es troben a l’abast d’un gran nombre 
de països, i poden per tant canviar el mapa geopolític 
dels conflictes armats. L’incorporació de l’autono-
mia constructiva als sistemes militars robòtics i 
als drons que ronden, i el desenvolupament de nous 
eixams de drons és quelcom que canviarà amb tota 
probabilitat els escenaris de guerra.

Els sistemes d’armes autònomes ens situen en un es-
cenari de deshumanització. És cert que els humans 
som fal·libles, però aquesta es la característica de la 
condició humana. delegar en una màquina la decisió 
de matar va en contra de la dignitat humana i dels 
drets de les persones. El problema ètic apareix quan 
els sistemes militars deixen de ser operats per per-
sones i executen les seves tasques amb autonomia 
d’ús, sense intervenció humana en els processos 
de decisió i atac. 

Proporcionalitat, distinció, 
responsabilitat, precaució

Els sistemes d’armes autònomes haurien de res-
pectar el principi jurídic de proporcionalitat, que 
analitza si els danys causats són proporcionals als 
guanys militars obtinguts o si els danys (a civils) són 
excessius. Per altra banda, cal que es respecti el prin-
cipi jurídic de distinció que obliga a distingir entre 
combatents i no combatents. La qüestió és si aquests 
sistemes d’armes poden comprendre el context, dis-
tingir entre un civil amb por o un enemic amenaçador, 
si poden entendre les intencions que hi ha al darrera 
d’una expressió humana. Finalment, aquests sistemes 
d’armes han de respectar el principi de responsa-
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bilitat: si es produeix un error o un crim de guerra, 
qui és el responsable? El soldat, el qui dóna l’ordre, el 
polític, el fabricant, el programador... davant la dilució 
de responsabilitats cal esperar que tots els implicats 
intentin evadir la responsabilitat i per tant imperarà 
la impunitat.

Tenint present el debat al voltant de les armes nu-
clears i la manca de consens per arribar a acords per 
il·legalitzar-les, cal plantejar la qüestió de conside-
rar els sistemes d’armes autònomes com il·legals, i 
de prohibir la creació d’aquestes noves armes abans 
que existeixin. Com resulta previsible, aquesta és una 
qüestió sobre la qual no hi ha consens però en la que 
el sentit comú ens invita a actuar aplicant el principi 
de precaució, actuant abans que siguin desenvolu-
pades. Aplicar el principi de prevenció implica aturar 
el desenvolupament, parar abans de crear les armes 
autònomes. Ja tenim l’amenaça nuclear. No podem 
admetre, a més, l’amenaça dels drons armats au-
tònoms.

Cal prohibir els sistemes d’armament 
sense control humà significatiu 

Es fa necessari disposar, per tant, d’un instrument 
jurídicament vinculant que prohibeixi la manca de 
control humà significatiu sobre la selecció i atac dels 

objectius, i que per tant impedeixi els sistemes mili-
tars robòtics amb autonomia d’ús.

Aquests advertiments han anat creixent, donant lloc 
a la creació d’una coalició internacional anomenada 
Campaing to Stop Killer Robots que involucra enti-
tats de la societat civil, del món del desarmament i 
dels drets humans, i a la que s’han sumat les crides 
fetes des d’empreses privades, treballadors tecno-
lògics i fundadors d’empreses del sector contraris al 
que podria ser el principi d’una nova carrera d’arma-
ment que ens podria portar no només a l’escalada 
militar, sinó que posa en perill la supervivència de 
l’espècie.

Gràcies a aquest esforç, avui en dia s’estan duent a 
terme converses a la CCW (Convenció per a Certes Ar-
mes Convencionals de Nacions Unides), amb l’objectiu 
de crear un marc legal vinculant que prohibeixi els 
sistemes d’armament sense control humà signifi-
catiu. Si bé aquest esforç internacional encara no ha 
estat capaç de donar fruits a causa de la pressió exer-
cida per les superpotències militars que actuen com 
a segrestadores de la política mundial amb el suport 
de països alineats amb els seus interessos, cal una 
major pressió exercida des de la ciutadania si es vol 
evitar un escenari que pot desestabilitzar els fràgils 
equilibris internacionals i la precària pau actual.
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1 . INTROduCCIó

Les guerres són grans negocis que escapen del control democràtic. Són 
negocis que enriqueixen uns quants alhora que destrueixen la vida de 
moltes altres persones que tenen el mateix dret a la vida que els primers. 
A més dels drons militars actuals, capaços de mantenir-se al cel durant 
períodes prolongats, estem veient el desenvolupament de drons i robots 
armats autònoms que també hauran de poder seleccionar, identificar i 
destruir objectius sense intervenció humana (Burt, 2018). En molts sen-
tits, i tot i que els drons armats actuals no es poden considerar armes 
totalment autònomes, l’ús creixent de sistemes armats de control remot 
es pot considerar com una espècie de mig camí cap al desenvolupament 
de sistemes d’armament realment autònoms (Burt, 2018). 

Més de 70 països utilitzen drons militars (Calvo, 2015). La majoria d’ells 
els usen per a tasques de vigilància, i en aquest cas són drons no ar-
mats i amb un abast limitat. Però, malgrat la manca d’informació sobre 
el nombre de drons que tenen els diferents països, es pot afirmar que 
només l’OTAN té milers de drons, amb més de 60 models diferents, i 
2.200 estacions de control terrestre.1

Els sistemes autònoms letals podrien ser la tercera revolució en les 
tecnologies de la guerra (després de la pólvora i la bomba atòmica), 
en paraules del professor de Berkeley Stuart Rusell.2 I poden venir com 
una evolució natural d’aquests sistemes de matar per control remot (els 
actuals drons armats i bombes làser) que banalitzen l’acte de matar a 
distància, com diu la Medea Benjamin (Benjamin, 2013), fent-lo proper a 
una activitat aparentment tan innòcua com els jocs per ordinador.

En aquest context, l’ètica requereix situar les persones i els seus drets al 
centre de la política. Creiem per tant que s’ha de celebrar un debat públic 
sobre l’ètica i l’ús futur de la intel·ligència artificial i de les tecnologies 
autònomes, en particular tenint en compte les seves aplicacions militars 
i els seus previsibles efectes. 

Aquest informe comença presentant els principals conceptes relacionats 
amb els nous sistemes militars robòtics així com els diferents tipus de 
drons militars i el risc que pot significar el pas de l’automatització cap 
a l’autonomia i cap al desplegament de sistemes armats autònoms i 

1. Diccionari de la Guerra, la Pau i el Desarmament online en castellà i en català. Versió en paper: 
(Calvo, 2015). Versió online: http://diccionarioguerrapazdesarme.centredelas.org/ca/ 

2. Stuart Rusell, “La tercera revolución en el arte de la guerra” (darrera consulta, 3-9-2019): https://
elpais.com/elpais/2015/05/28/ciencia/1432827187_930472.html 
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letals (anomenats LAWS en anglès). A continuació, es 
presenta l’estat actual de la tecnologia militar pel 
que fa als drons, fent un especial èmfasi en els països 
més significatius en aquest camp: Estats Units, Isra-
el, Rússia, Xina i Regne Unit. S’analitzen els principals 
tipus de drons que poden arribar a incloure capacitats 
autònomes, els països que els desenvolupen i que hi 
investiguen, els països que els compren, i els drons 
militars més utilitzats al món. Després s’analitza la 
proliferació, el rol dels països emergents i els pro-
blemes relacionats amb el doble ús, i es presenten 
els esforços internacionals (campanyes com “Stop 
Killer Robots3” i reunions del comitè CCW de l’ONU) 
que tenen com a objectiu la prohibició de les armes 
letals i autònomes, LAWS. Finalment, es plantegen 
els problemes ètics que sorgeixen en relació a aques-
tes noves armes, als drons armats i a la seva possible 
autonomia, en un marc geopolític en el que el negoci 
ha deixat a banda les persones i els seus drets.

L’informe cobreix els mesos entre desembre de 2017 i 
maig de 2019, analitzant per tant el període immedia-
tament posterior a l’informe SIPRI que es va publicar 
el novembre de 2017, (Boulanin, 2017), i continuant els 

3. Stop Killer Robots: https://www.stopkillerrobots.org/ 

treballs en aquest camp del Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau, que ja va publicar un informe (Calvo, 2014) 
en el que s’analitzava la controvèrsia generada per 
l’ús de drons militars per realitzar assassinats selec-
tius, així com el volum de negoci que pot suposar per 
a la indústria militar. El canvi essencial, però, entre el 
moment en què es va escriure el treball (Calvo, 2014) i 
la situació cinc anys després és l’entrada en escena de 
sistemes armats basats en tècniques d’intel·ligència 
artificial, amb capacitat de decisió cada vegada més 
autònoma. L’informe vol mostrar els greus perills ac-
tuals, argumentant la necessitat de la prohibició de 
les armes letals i autònomes . Quan aquest informe 
es trobava ja en procés d’impressió, es va fer públic 
el treball The Drone Databook (Gettinger, 2019), que 
presenta una visió actual i completa de la implanta-
ció dels drons militars a nivell mundial. L’informe que 
aquí presentem és complementari al de Gettinger en  
tots aquells aspectes que fan referència a les capa-
citats autònomes d’aquests drons, a les mancances 
que poden tenir aquestes futures potencialitats, als 
perills que això representa, i a la urgent necessitat 
d’establir acords vinculants per a impedir la fabricació 
i ús de les armes autònomes letals a nivell mundial. 

https://www.stopkillerrobots.org/
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2 . NOVES FORMES dE FER  
LA guERRA

Tradicionalment pel que fa a les innovacions en I+D 
de noves armes i/o mètodes de guerra, primer es de-
senvolupen, després s’analitza la seva adaptació o 
conformitat amb el dret internacional vigent, després 
es conceptualitza i, si fos necessari generar noves 
normatives jurídiques específiques, es reglamenta. 
En el cas que ens ocupa, el de les armes robòtiques, 
està essent diferent, la transcendència dels efectes 
que comporta l’ús d’aquestes armes ha iniciat uns 
debats que han invertit la dinàmica reflexiva tradici-
onal, apostant per un abordatge preventiu del tema.

En les últimes dècades s’ha parlat de tres conceptes: 
les “guerres asimètriques”, les “guerres híbrides” i les 
“guerres de quarta generació”.

L’adjectiu “asimètriques” vol posar l’èmfasi en les di-
ferències entre els dos bàndols enfrontats que es fan 
la guerra, per una banda les diferències entre actors, 
un dels bàndols sol ser un exèrcit potent d’un país 
industrialitzat i desenvolupat, per tant un Estat que 
té el monopoli de l’ús legal de la violència, i per l’al-
tre, grups, en molts casos difusos, amb poques do-

tacions d’armes i que solen anomenar-se guerrillers, 
terroristes, milicians, insurgents o resistents. L’altra 
asimetria podem trobar-la en els mitjans per fer la 
guerra, David contra Goliat o pedres contra tancs, com 
ha estat el conflicte que confrontava l’exèrcit d’Isra-
el amb joves palestins. O per exemple en les guerres 
d’Iraq o Afganistan, on els Estats Units tenen un po-
der militar que els seus oponents no tenen i per tant 
no poden enfrontar-se en el mateix terreny amb ells; 
o l’ús d’avions convencionals o camions com armes 
que s’encasten en espais amb alta densitat humana 
com si fossin armes. En definitiva una asimetria que 
representaria una guerra del que anomenaríem David 
contra Goliat.4

Aquesta desigualtat tan abismal obliga al bàndol feble 
a desenvolupar o refinar mètodes de combat clan-
destins i diferents. En la guerra asimètrica no hi ha 
una confrontació directa entre bàndols, els adversaris 
utilitzen una estratègia asimètrica per afeblir la capa-
citat de l’ús de la violència del bàndol amb superioritat 
militar. L’estratègia asimètrica suposa pensar i orga-

4. Baqués, J. (2015) Las Guerras Híbridas: Un balance provisional. En 
Documento de Trabajo 01/2015 del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Disponible a: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/
docs_trabajo/2015/DIEEET01-2015_GuerrasHibridas_JosepBaques.pdf

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2015/DIEEET01-2015_GuerrasHibridas_JosepBaques.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2015/DIEEET01-2015_GuerrasHibridas_JosepBaques.pdf
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nitzar-se de manera diferent a l’oponent amb l’objec-
tiu de maximitzar les fortaleses pròpies, explorar les 
teves debilitats i guanyar llibertat d’acció, al mateix 
temps que tenen per objecte negar els avantatges 
de l’oponent i explorar les vulnerabilitats (de la part 
més forta, siguin jurídiques, polítiques o geogràfiques) 
abans que buscar l’enfrontament directe.

En general podem dir que hi ha tres asimetries. Asi-
metries de mètodes, que consisteixen en l’ús de con-
ceptes operacionals o doctrines tàctiques diferents 
de les de l’adversari, o quan un d’ells no respecta les 
lleis o regles de la guerra; l’asimetria de mitjans o de 
capacitats, a causa de la diferència en tecnologia, 
quantitat i qualitat o tipus; i l’asimetria de voluntats, 
que es dóna quan un dels blocs antagònics veu que 
els seus interessos vitals estan compromesos i com 
a conseqüència està disposat a assumir més riscos i 
accions contra l’altre.

El concepte de “Guerra híbrida” s’ha aplicat en els con-
textos de la guerra a l’Iraq, l’Afganistan o al sud del 
Líban, per tant en contextos de guerra que involucren 
els Estats Occidentals i actors armats no estatals o 
no públics, ubicats en la perifèria del sistema polític 
mundial i que solen estar vinculats a un estat fallit. 
Però cal tenir present que aquesta forma de guerra 
també podria aplicar-se a Estats que se senten ame-
naçats per alguna potència militar.

Independentment de com adjectivem les guerres ac-
tuals, si com asimètriques, híbrides o de quarta gene-
ració, els conflictes actuals ens permeten fer algunes 
constatacions sobre els elements més característics 
de la manera de fer la guerra.

Un dels fets diferencials, es troba en el fet que les 
guerres actuals tenen lloc en zones urbanes, on els 
combatents es poden confondre entre la població civil 
i pot provocar una col·lisió en la manera occidental de 
fer la guerra, generant limitacions o entrebancs en el 
disseny del combat, en l’ús d’armament i amb la lega-
litat de la guerra. També cal tenir present que tant el 
bàndol feble com els països de la perifèria tenen major 
capacitat per assimilar les baixes en combat de la que 
tenen els països occidentals; per aquesta raó el bàndol 
feble tracta de portar el combat de les forces militars 
cap a espais que li siguin favorables, propiciant una 
guerra de desgast en la qual el vencedor és, no el que 
té més capacitat sinó més resiliència. El bàndol feble 
sol tenir una gran habilitat per moure’s en l’era de la 
informació, en la utilització d’internet o de les xarxes 
socials divulgant contingut i imatges favorables a la 
seva causa, en la comunicació d’idees, mites o estere-
otips i en l’enfrontament d’aquestes amb els dels seus 
enemics, intentant fer forat en els canals de comuni-
cació mundial. La digitalització de la societat ha fet 

que Internet es converteixi en un nou camp de batalla 
on les regles encara estan per definir-se i formular-se.

En els conflictes moderns, l’èmfasi en els models de 
lluita està desplaçant o ampliant les actuacions de 
combats tradicionals a estratègies que combinen les 
actuacions convencionals o tradicionals pròpies de la 
guerra amb mesures polítiques, econòmiques, d’infor-
mació/publicitat o d’interferència electoral. Aquestes 
actuacions combinades poden incloure ciberatacs, 
manipulacions a les xarxes socials, elements de 
pressió econòmica amb la finalitat de desestabilitzar 
l’opinió pública de l’adversari, fomentar moviments 
subversius que de manera combinada utilitzin armes 
convencionals, tàctiques irregulars, actes terroristes 
i comportaments delictius, com associar-se al crim 
organitzat (des d’on finançar-se, entre altres raons) o 
a la ciberdelinqüència, de manera que s’amplia l’espai 
del camp de batalla per aconseguir objectius polítics.

2 .1 EL CIBERESPAI, LA CIBERguERRA 
I LES CIBERARMES

A la dècada del 70 es començà a parlar del “hackers”, 
de les seves habilitats per entrar als ordinadors i sis-
temes del Pentàgon, la CIA o la borsa de Wall Street. 
Les activitats que desenvolupaven no tenien afany 
de lucre, solament buscaven el reconeixement de 
les seves habilitats i sovint acabaven contractats 
per l’empresa atacada. Però amb els inicis del segle 
XXI l’esperit dels atacs cibernètics donarà un canvi 
radical, el motiu o la component principal del qual 
cal buscar-la en l’ús generalitzat d’Internet en la vida 
quotidiana dels usuaris, a nivells institucionals de 
totes les administracions en la seva gestió, així com 
de les empreses. Quan l’ús d’internet ha passat a ser 
un acte imprescindible del quefer diari, comencen a 
aparèixer els actes delictius i els atacs i agressions 
entre Estats.

En els últims anys en diversos escenaris els estats 
han utilitzat el ciberespai per agredir a un enemic o 
adversari. El setembre del 2007 dos avions israelians 
van bombardejar un espai industrial sirià a prop de la 
frontera turca, cap dels dos països va donar publicitat 
a l’actuació militar. No entrarem en detalls hipotètics 
sobre com es va poder portar a terme aquesta inter-
venció, però és evident que els militars israelians es 
van apoderar dels sistemes de defensa antiaeris de 
Síria que els va permetre que els “ignoressin” o que no 
fossin detectats, aconseguint que les armes antiaèri-
es estiguessin callades i immòbils mentre els avions 
israelians portaven a terme el bombardeig sense pre-
ocupar-se per poder ser abatuts.

Estònia, exrepública de la URSS, el 2007 va aprovar 
una llei que ordenava eliminar símbols russos de 
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l’ocupació, fruit d’aquesta situació servidors web es-
tonians van rebre milions de sol·licituds que no van 
poder respondre i es van col·lapsar, els ciutadans no 
van poder utilitzar la banca online, els serveis gover-
namentals o entrar en els diaris digitals; es va produir 
un atac que va col·lapsar el sistema obligant a descon-
nectar les “fronteres cibernètiques” i va deixar el país 
paralitzat durant dies, el rastreig de les adreces dels 
ordinadors des d’on es van produir els atacs acabaven 
perdent la pista en Rússia, però Rússia ho va negar. 

A Geòrgia el 2008 forces d’Ossètia del Sud van atacar 
territori georgià, l’exèrcit georgià va respondre mitjan-
çant la força, però Rússia va llençar un atac cibernètic 
contra pàgines web dels mitjans de comunicació i del 
govern; les línies de connexió de Geòrgia anaven a 
través de Rússia i Turquia, els routers es van col·lapsar 
i van dirigir el tràfic cap l’exterior; el govern va decidir 
localitzar les seves webs fora de territori en servidors 
de Google a Califòrnia; el sector bancari es va veure 
afectat ja que enfront de la possibilitat d’un robato-
ri massiu d’informació van bloquejar les operacions 
online, Rússia novament va negar ser la responsable.

Corea del Nord el 2009 va portar a terme un atac 
sobre Corea del Sud, atac que tenia com a finalitat 
obtenir informació de les capacitats de les infraes-
tructures comunicatives de Corea del Sud, ja que en 
cas necessari aquests sistemes de comunicació po-
drien ser utilitzats pels Estats Units, al mateix temps 
que volien saber la situació de les armes de destruc-
ció massiva en territori sudcoreà. 

Un pas més enllà i gràcies als microprocessadors, ha 
estat atacar amb el software que controla i supervisa 
els processos industrials a distància. El cas més cone-
gut, el virus Stuxnet, que s’instal·la al sistema operatiu 
i es queda esperant fins al moment de la seva activa-
ció, aquest virus va ser utilitzat per atacar l’Iran, en 
concret per atacar la capacitat de crear armes nucle-
ars en 2012. Per aturar el programa nuclear iranià es 
van aplicar un embargament a la importació de petroli 
de producció iraniana, sancions al banc Central Iranià 
i, fins i tot, es va bloquejar l’estret d’Ormuz. Com que 
a pesar de totes les sancions i bloquejos l’Iran con-
tinuava amb el programa d’armament nuclear, van 
incorporar el virus Stuxnet, que aprofita les vulnera-
bilitat del sistema operatiu Windows, amb la finalitat 
d’atacar les centrifugadores i obligar a parar la central 
nuclear. Les sospites sobre l’autoria d’aquest atac han 
recaigut en els Estats Units i Israel, cap dels dos ha 
reconegut els fets.

Edward Snowden el 2014 va filtrar a la premsa do-
cuments que desvetllaven un complex entramat 
d’agències d’intel·ligència en nombrosos països oc-
cidentals mitjançant els quals s’establia un sistema 

de vigilància globalitzada, recopilant dades, registres, 
documents i comunicacions de tota mena, utilitzant 
programes secrets de vigilància massiva i trencant la 
seguretat dels sistemes operatius IOS, Android o vi-
olant els xifrats de les BlackBerry. Resultava que els 
Estats Units vigilava i espiava als seus propis aliats, 
fins i tot s’escoltaven les trucades de la presidenta 
Merkel.5

Aquests esdeveniments ens introdueixen en el debat 
d’un concepte nou que seria el d’arma cibernètica i 
com ajustar-la al Dret Internacional. L’experiència 
ens mostra que es porten a terme actuacions en el 
ciberespai susceptibles de ser qualificades com ús 
de la força dintre d’un context de conflicte armat, i 
que molts Estats estan desenvolupant capacitats 
cibernètiques dintre de les seves estratègies de de-
fensa i seguretat, tant ofensives com defensives. No 
tenim un concepte de ciberarma definit jurídicament, 
però sí que podem dir que una arma cibernètica no 
és assimilable a un objecte, s’ha d’abordar en termes 
funcionals a una acció que es porta a terme amb una 
finalitat. Un ciberatac pot tenir una finalitat delictiva, 
terrorista, bèl·lica, d’espionatge o d’activisme social. 
Caldrà tenir en consideració en qualsevol atac en el 
ciberespai l’acte en si mateix, qui és l’autor, qui és el 
destinatari i amb quina finalitat s’ha portat a terme i 
quins efectes ha provocat.6

En termes generals la població ens estem preocupant 
amb la possibilitat de crear màquines que deliberada-
ment enganyen, manipulen o coaccionen a les perso-
nes. En definitiva s’està obrint un escenari tecnològic 
on continuar la guerra i els combats per mitjans no ar-
mats en el sentit convencional de les armes, continuar 
els combats a través del ciberespai, un espai sense 
fronteres físiques i en el que encara no s’ha començat 
a confeccionar la seva regulació jurídica.

La irrupció de la intel·ligència artificial pot arribar a 
transformar la manera d’intervenir en els conflictes 
i en la guerra, la manera en que la societat percep 
aquestes intervencions i pot comportar una pèrdua 
de centralitat dels humans. La importància de la re-
cerca en Intel·ligència Artificial es pot mesurar en les 
desorbitades quantitats de diners que alguns països 
estan destinant al seu desenvolupament, com tam-
bé es pot visualitzar en el protagonisme creixent que 
ocupa dintre de la rivalitat que mantenen les princi-

5. Aznar J. (2015) Evolución de los modelos de confrontación en el 
ciberespacio, En Documento Opinión 03/2015 del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. Disponible a: http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO03-2015_Confrontacion_
Ciberespacio_JL.Aznar.pdf

6. Robles M. (2016) El concepto de arma cibernética en el marco 
internacional: una aproximación funcional. En Documento Opinión 
101/2016 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible 
a: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/
DIEEEO101-2016_Arma_Cibernetica_MargaritaRobles.pdf 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO03-2015_Confrontacion_Ciberespacio_JL.Aznar.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO03-2015_Confrontacion_Ciberespacio_JL.Aznar.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO03-2015_Confrontacion_Ciberespacio_JL.Aznar.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO101-2016_Arma_Cibernetica_MargaritaRobles.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO101-2016_Arma_Cibernetica_MargaritaRobles.pdf
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pals potències econòmiques. L’atractiu d’aquesta tec-
nologia ve determinat per la possibilitat de convertir 
innovació científica en riquesa i poder polític.7

2 .2 ELS ROBOTS COM A ARMES 

Tinguem present que qualsevol desenvolupament de 
robots en l’àmbit militar no es regeix pels mateixos 
principis que la robòtica industrial.

La nova generació d’armes que recull aquest treball 
és la primera generació de noves armes. Una impen-
sable revolució està a punt de tenir lloc en el camp 
de batalla de la guerra; la ciència ficció està a punt de 
convertir-se en realitat. En els pròxims anys comen-
çarà a canviar la forma en què es lliuren les guerres. 
Actualment aquesta transformació comença a albi-
rar-se en la utilització dels drons teledirigits que duen 
a terme assassinats selectius, o assassinats extra-
judicials de presumptes terroristes a l’Afganistan, el 
Pakistan, el Iemen o Somàlia. Els robots marcaran les 
guerres del futur, amb ells canviarem les doctrines, 
les estratègies, els plans i operacions de combat, és 
molt possible que en el desenvolupament futur de 
tots aquests conceptes les màquines desenvolupin 
un paper determinant. 

Aquests drons ja han estat utilitzats per trobar la casa 
d’Osama bin Laden, abans que els Marines en la seva 
famosa missió el matessin, o per assassinar altres 
suposats terroristes. En definitiva hem entrat en la 
generació de la guerra a través de les màquines com 
una manera de combatre un enemic irregular al qual 
s’ataca mitjançant explosions remotes. Els robots 
ofereixen una major projecció de força, amb menor 
risc per a la vida dels soldats i permet dur a terme 
més actuacions amb un menor nombre de militars, el 
que planteja la qüestió ètica o el qüestionament de si 
evitar el risc per a la vida del combatent propi està per 
sobre del risc al que queden exposades les persones 
no combatents.

La tecnologia i en concret els robots canviaran les es-
tratègies, les tàctiques i les teories de fer la guerra i 
no només pel que fa a les capacitats. Quan aquests 
drons són dirigits des d’una oficina a milers de quilò-
metres de distància, l’experiència de fer la guerra i el 
perfil del guerrer canvia dràsticament; amb aquestes 
armes el soldat fa la guerra durant 12 hores i torna a 
casa a sopar i a revisar els deures escolars amb els 
fills. Segons (Singer, 2009), aquest tipus d’armes in-
terposa una gran distància física entre l’ésser humà, 

7. Torres M. (2018) Operaciones de influencia e inteligencia artificial: 
una visión prospectiva. En Documento Opinión 74/2018 del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. Disponible a: http://www.
ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO74-2018_
InteligenciaArtificial_ManuelRTorres.pdf 

la mateixa arma i els efectes de la seva utilització.8 Si 
pensem en un dron sobrevolant l’Afganistan podem 
apreciar modificacions en els “combatents” que fan 
la guerra, per una banda tenim uns combatents en 
sentit clàssic, però per una altra tenim a un “tècnic” de 
despatx. En aquest context podem afirmar que estem 
modificant les regles de les la guerra o que no es res-
pecta el “fair play” de tot enfrontament d’una guerra.

Aquest distanciament físic pot provocar un distanci-
ament psicològic i moral o una disminució del sentit 
i de la consciència de la responsabilitat de l’actuació. 
Amb les armes robòtiques les guerres seran més fà-
cils de començar, les barreres morals, ètiques i psi-
cològiques seran més febles, els polítics poden posar 
menor resistència a involucrar-se en el desenvolupa-
ment de les guerres ja que no estarien tan pressionats 
pel rebuig dels ciutadans a les pèrdues de les vides 
humanes i els polítics poden reduir esforços en cercar 
solucions no violentes a un conflicte. En definitiva, la 
utilització dels robots en combats ens obre al debat 
sobre la banalització del fet bèl·lic a escala política i 
social, i planteja una doble moral en relació amb els 
sacrificis que pot acceptar una societat que demanda 
intervencions militars sense sacrificis humans i sense 
riscos polítics.

Les armes robòtiques representen una tecnologia 
neta que ens obre a la perspectiva de la “guerra neta”. 
A les guerres de Corea i Vietnam, els Estats Units va 
perdre molts soldats (a Vietnam 60.000), en canvi a 
les guerres recents d’Iraq i Afganistan 1.000 baixes 
militars, xifra que sembla ser, segons les enques-
tes d’opinió a ciutadans, inacceptable socialment. La 
utilització de robots en el combat pot aconseguir fer 
més acceptable la guerra per a la societat i a més pot 
evitar la “fatiga del combat” que provoca una guerra 
de llarga durada.9

En les guerres i conflictes armats convencionals, els 
principis de necessitat i proporcionalitat i la reducció 
del nombre de víctimes per aconseguir objectius mili-
tars i el respecte als no combatents, formen part de la 
norma jurídica. Però la utilització de drons en la guer-
ra elimina el risc de ser baixa entre els pilots propis i 
planteja dubtes sobre el risc d’augmentar el nombre 
de victimes col·laterals entre no combatents, que se-
gons les lleis internacionals serien víctimes innocents.

Encara no estem en el món de Terminator, on les ar-
mes prenen les seves pròpies decisions, però alguns 
models com el dron Reaper ja comencen a apropar-se. 

8. Singer P. (2009) Wired for War . The Robotics Revolution and Conflicts in 
the 21st Century. New York. Penguin Press

9. Vilanova P. (2014) “Drones y política exterior: un instrumento de 
múltiples lecturas”. En ICIP Reserach nº4: El arma de moda: impacto 
del uso de los drones en las relaciones internacionales y el derecho 
internacional contemporáneo. Barcelona pp 73. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO74-2018_InteligenciaArtificial_ManuelRTorres.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO74-2018_InteligenciaArtificial_ManuelRTorres.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO74-2018_InteligenciaArtificial_ManuelRTorres.pdf
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La importància d’aquests robots i el seu paper en 
combat, la remarca el fet que la indústria aeroespacial 
nord-americana ha deixat d’invertir en la investigació 
i desenvolupament d’avions de combat convencionals 
i se centra exclusivament en vehicles no tripulats. 

Aquestes noves armes suposen una tecnologia dis-
senyada per disminuir la mort de soldats en combat, 
que no vol dir que morin menys civils en les guerres i 
que no morin més persones per atacs de robots que 
per armes convencionals. L’ús de robots a la guerra 
eliminarà l’obstacle polític de fer la guerra, provoca-
rà que els polítics evitin assumir davant la societat 
el que representa el retorn dels cadàvers de soldats 
morts en una intervenció militar. Cada vegada més els 
polítics demanen als militars que dissenyin interven-
cions sota la doctrina de “zero morts”, és per això que 
impulsen el desenvolupament d’aquestes noves ar-
mes, els és més fàcil enviar als robots a fer la guerra, 
que no enviar els nostres fills i haver de fer cartes de 
condol a les famílies dels soldats morts. Davant l’opi-
nió pública els polítics evitaran la responsabilitat, ja 
que amb la utilització dels robots deshumanitzem la 
guerra i eliminem el factor humà. Però la utilització de 
robots dins “d’un conflicte armat” obre un gran debat 

sobre les implicacions ètiques, jurídiques i polítiques.

El punt essencial d’aquest debat se centra en l’impac-
te que aquestes armes autònomes tindrien en la vida 
o la protecció a la vida de la població civil en temps 
de guerra.

A hores d’ara sabem que la robòtica està avançant a 
un ritme trepidant, encara no podem predir com serà 
el futur pròxim. Encara no sabem quant a prop estem 
de disposar d’armes robots autònomes, el seu desen-
volupament es mou entre el secret, la confidencialitat 
i la discreció, encara que ja coneixem prototips d’ar-
mes on moltes de les seves funcions ja són autòno-
mes.

Els prototips de robots que hem vist fins ara tenen 
un grau important d’autonomia, moltes de les seves 
tasques funcionen independentment de l’acció huma-
na, encara que sota la supervisió humana i amb la 
possibilitat d’intervenció humana. Els robots que hem 
vist no poden decidir obrir foc sense la intervenció 
d’un militar, fins ara en les armes desenvolupades o 
els prototips en què es treballa, la funció de disparar 
recau en un militar, recau en un humà.
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3 . ELS SISTEMES MILITARS 
ROBòTICS

Els robots són màquines programables o auto-con-
trolables que poden realitzar tasques complexes 
automàticament, normalment utilitzant sensors per 
analitzar el seu entorn. Tot robot té a més un siste-
ma de control i un o més actuadors, que són els que 
actuen sobre l’entorn per a fer-li allò per al qual han 
estat programats. La funció del sistema de control és 
la de comandar els actuadors a partir de la informació 
en temps real que rep dels sensors i a determinades 
informacions preestablertes que emmagatzema a la 
seva memòria digital. Els robots programables rea-
litzen tasques repetitives (com els robots industrials 
que executen determinades funcions repetitives a les 
cadenes de producció en sèrie de vehicles) tot i que 
poden tenir sensors per evitar, per exemple, situaci-
ons imprevistes de perill. Els robots auto-controla-
bles, en canvi, tenen un nivell de programació prèvia 
molt més baix, la qual cosa els permet adaptar-se i 
poder actuar en entorns variables i fins i tot imprevi-
sibles. Com a exemple, podríem posar els robots que 
poden caminar per terrenys abruptes o els que aju-
den a vestir-se a persones en procés de recuperació 
post-traumàtica o dependents. 

Cal observar que els robots no són necessàriament 
materials. Cada cop més, ens trobem amb robots 
informàtics que no són més que peces de software 
(aplicacions o programes) que reaccionen als estímuls 
de l’entorn (internet) i actuen sobre ell. Els seus sen-
sors capten informació de la xarxa, mentre que els 
seus actuadors creen nous missatges que disseminen 
a internet. Són els anomenats “chat bots” o “social 
bots”, entre altres. Com a exemple d’aquests darrers 
podem citar els robots que envien “tuits” publicitaris 
(com els que cerquen adeptes a les cigarretes electrò-
niques10) fent-se passar per persones reals. 

El concepte de sistemes militars robòtics (o robotit-
zats) sorgeix quan els robots s’utilitzen dins l’àmbit 
militar. 

3 .1 LES NOVES ARMES . CLASSIFICACIó .  
ELS dRONS

Hi ha sistemes militars robòtics que podríem classi-
ficar com a clàssics, i que no considerarem en aquest 

10. Jon-Patrick Allem, Emilio Ferrara, Sree Priyanka Uppu, Tess Boley Cruz i 
Jennifer B Unger (USC): JMIR 2017: https://publichealth.jmir.org/2017/4/
e98/ 

https://publichealth.jmir.org/2017/4/e98/
https://publichealth.jmir.org/2017/4/e98/
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treball. Els robots per a desactivar explosius i bona 
part dels sistemes de detecció de mines entrarien 
dins aquesta categoria. Però de fet, els sistemes mi-
litars robòtics són els que han possibilitat el desenvo-
lupament del que podríem anomenar “noves armes”. 
Els trobem, entre altres aplicacions militars, als sis-
temes de defensa aèria, als sistemes de protecció ac-
tiva, a les municions guiades, a les armes robòtiques 
sentinella i als drons. Les definicions que presentem 
a continuació es poden trobar més detallades a Bou-
lanin, Vincent (2017: 36-47). Pretenen ser una cate-
gorització, basada en el seu ús militar, dels principals 
sistemes que poden evolucionar cap a sistemes au-
tònoms durant els pròxims anys. 

Els sistemes de defensa aèria són sistemes d’ar-
mes dissenyats específicament per anul·lar o reduir 
l’efectivitat d’accions bèl·liques des de l’aire. Inclouen 
els sistemes de defensa contra míssils i els sistemes 
antiaeris, entre altres. Tots ells utilitzen un radar per 
detectar amenaces (míssils, coets o avions enemics) 
i un sistema d’atac controlat per ordinador que pot 
prioritzar, seleccionar i atacar potencialment de for-
ma automàtica aquestes amenaces. Es considera que 
el control automàtic per ordinador és essencial, atès 
que la velocitat de resposta requerida és superior a la 
que podrien donar els operadors humans. Són siste-
mes actualment desplegats a molts països, Boulanin 
(2017: 40). 

Els sistemes de protecció activa són sistemes ar-
mats dissenyats per a protegir vehicles blindats con-
tra míssils o coets antitanc. Funcionen amb el mateix 
principi bàsic que els sistemes de defensa aèria, 
combinant sistemes de sensors (radar, infrarojos o 
ultraviolats) per a detectar projectils entrants, amb un 
sistema de control de foc que rastreja, avalua i clas-
sifica les amenaces, disparant a continuació diversos 
tipus de munició per a destruir els sistemes atacants. 

Les municions guiades, també anomenades bombes 
intel·ligents o bombes guiades amb precisió, són pro-
jectils explosius que poden corregir els objectius ini-
cials o contrarestar errors posteriors un cop han estat 
disparats o llançats. Les municions guiades inclouen 
una àmplia gamma de sistemes: míssils, torpedes, 
bombes guiades per làser i altres. Les bombes guia-
des per làser es dirigeixen a objectius que l’operador 
assenyala en temps real amb un làser. Són armes que 
usen els seus sistemes automàtics per a navegar, fer 
el seguiment o atacar l’objectiu prèviament assignat. 
La característica general de tots ells és que els ope-
radors humans han assignat els objectius prèviament. 

Les armes robòtiques sentinella són sistemes de 
vigilància i atac que poden detectar, rastrejar i ata-
car objectius (persones) de manera automàtica a les 
fronteres. Es poden utilitzar com a armes estacionà-
ries o muntades en diversos tipus de vehicles. Ge-
neralment s’utilitzen com a armes antipersona amb 
finalitat de seguretat fronterera, per a disparar contra 
persones que pretenguin creuar les zones “de ningú”. 
El SIPRI (Boulanin, 2017) només va identificar-ne tres 
models diferents: el SGR-A1 de Samsung (Corea del 
Sud), el Sentry Tech (Raphael, Israel) i el Super aEgis 
II de DODAAM (Corea del Sud). Israel i Corea del Sud 
exporten aquests sistemes a altres països. El SGR-A1 
pot prendre la decisió de disparar (supervisada o no 
supervisada) en base a un sistema heurístic de trac-
tament de les imatges captades pels seus sensors 
d’infraroig.

Els drons militars són sistemes robòtics voladors 
altament versàtils, que poden desenvolupar un gran 
nombre de funcions i que, per les seves característi-
ques, són especialment aptes per a incorporar funci-
ons autònomes. És per aquesta raó que els analitzem 
a continuació en un apartat específic. 

Els drons

Un dron és un robot volador. Com a robot, és un apa-
rell programable o auto-controlable que pot realitzar 
tasques complexes i que inclou sensors i actuadors. 
Com a sistema volador, necessita a més un sistema de 
propulsió, un magatzem d’energia, i diversos sistemes 
de control, a més d’elements de comunicació a distàn-
cia amb la base i les persones que l’operen. L’acrònim 
anglès per a referir-se als drons és UAVs (Unmanned 
Aerial Vehicles). Els drons, a més, analitzen, processen 
i encripten/desxifren la informació dels seus sensors 
així com la que reben de la base. Els sistemes de con-
trol asseguren que les tasques complexes (navegació, 
estabilització, enlairament, aterratge) es fan de ma-
nera automàtica i sense necessitat de control humà. 
Els sistemes de control dels robots més avançats 
inclouen algorismes per evitar col·lisions, sistemes 
per a la ubicació automàtica, algorismes automàtics 
de retorn a la base, sistemes de gestió intel·ligent de 
l’energia, sensors per a la detecció de fallides, i fins i 
tot sistemes per a l’auto-recuperació en casos d’ava-
ries lleus (els anomenats sistemes de control de salut 
del dron). Els drons armats inclouen a més els siste-
mes de control de foc. La figura 1 mostra l’estructura 
típica d’un dron militar. Els Sistemes de Comunicació 
reben i envien informació als operadors, que són ha-
bitualment a terra, a la base d’operacions. 
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La revolució dels drons ha estat possible com a con-
seqüència de la disrupció simultània de cinc tecno-
logies: les de propulsió (increment de l’eficiència 
aerodinàmica i del rendiment dels motors, tant dels 
elèctrics com dels basats en combustibles fòssils), 
les de control (que han permès l’automatització total 
de la navegació estable), les dels sistemes energè-
tics (fabricació de bateries elèctriques més potents i 
menys pesants), les de processament de la informa-
ció (els nous algorismes que també trobem a internet) 
i les dels sistemes de comunicacions (més amplada 
de banda i més cobertura).

Com indica en Peter Burt (Burt, 2018), és probable que 
els primers sistemes d’armes realment autònoms si-
guin els drons. Els avenços en intel·ligència artificial 
(AI), aprenentatge màquina (ML), i xarxes neuronals 
d’aprenentatge profund (DL) s’estan aplicant ja als 
drons, i durant els propers anys veurem segurament 
el desenvolupament no només de drons capaços de 
volar automàticament (mantenint-se a l’aire durant 
períodes prolongats), sinó també de drons que po-
drien seleccionar, identificar i destruir objectius sense 
cap mena d’intervenció humana.

D’entre els diferents tipus de drons militars (veure 
Annex 1), passem a descriure breument cinc cate-
gories que són fortes candidates a convertir-se en 
autònomes en un proper futur: els sistemes de reco-
neixement i vigilància, els drons armats, els drons que 
ronden, els mini-drons, i els eixams de drons. 

Els sistemes de reconeixement i vigilància inclouen 
drons no armats que recullen informació (habitual-
ment imatges i vídeo) mentre volen en recorreguts 
prèviament establerts. En aquest cas, els sensors 
són càmeres que treballen en llum visible o en altres 

zones de l’espectre electromagnètic i altres detec-
tors d’informació (radio, comunicacions mòbils, etc.). 
La informació pot ser encriptada i enviada en temps 
real a la base d’operacions, o bé emmagatzemada per 
a ser descarregada amb més seguretat a la tornada. 
Aquests drons no tenen actuadors de combat.

Els drons armats són sistemes d’atac, habitualment 
controlats a distància (veure Annex 1). En aquest cas, 
el sistema de comunicació envia informació en temps 
real sobre la localització geogràfica i el que capten els 
sensors, a la vegada que rep ordres per a la possible 
modificació del vol i per a l’atac. Aquests drons tenen 
actuadors de combat. 

Els drons que ronden, més moderns que els ante-
riors i anomenats “loitering munitions” en anglès, 
són sistemes militars que poden combinar la mani-
obrabilitat dels drons amb la capacitat d’atac de les 
municions guiades. Poden ser de reconeixement o de 
reconeixement i atac. En els dos casos, el seu interès 
rau en el fet que no estan dirigits a un objectiu pre-
fixat, sinó a una zona o regió objectiu. Aquests drons 
van volant per la regió assignada, vagarejant i captant 
informació de tot el que troben. En el cas dels de re-
coneixement, simplement la comuniquen (en temps 
real o no) a la base. Però quan són d’atac, el siste-
ma de decisió pot activar (seguint o no les ordres de 
l’operador segons el seu grau d’autonomia) els seus 
sistemes d’armament. Quan són d’atac, són d’un sol 
ús perquè exploten durant l’atac de la mateixa mane-
ra que les municions guiades. Els drons que ronden 
poden realitzar missions ofensives i defensives que 
serien considerades perilloses o arriscades per a al-
tres tipus de sistemes tripulats o no tripulats, com 
ara la supressió de les defenses aèries enemigues o 
el suport a l’artilleria. És un tipus de sistema militar 

Figura 1 . Estructura d’un dron, 
amb els seus principals components i processos
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robòtic que cada cop és més estès i usat pels exèrcits 
i forces de seguretat de tot el món; hi ha drons que 
ronden de totes les mides i formes (veure Annex 1).

Els mini-drons són drons de mida petita, d’entre uns 
pocs centímetres i un metre. Poden ser armats, de re-
coneixement o drons que ronden. Actualment són ob-
jecte de recerca per part de molts països (veure Annex 
1) i són potencials candidats a incloure funcionalitats 
autònomes. 

Els eixams de drons són conjunts de desenes, cente-
nars o milers de mini-drons que actuen coordinada-
ment gràcies a un sistema específic de comunicació 
que possibilita la interacció entre ells. També poden 
ser armats, de reconeixement o eixams que ronden. 
Són objecte de recerca per part de diversos països 
(veure Annex 1), i també són potencials candidats a 
incloure capacitats autònomes. Els eixams de drons 
s’inspiren en el comportament dels eixams d’ocells, i 
són extraordinàriament resistents als accidents i ad-
versitats, perquè en el cas de problemes, qualsevol 
subconjunt de drons de l’eixam pot continuar desen-
volupant les tasques assignades.

Cal observar que l’esquema de la figura 1, suprimint 
el sistema de control de la navegació i el sistema de 
propulsió, s’aplica a altres tipus de sistemes militars 
robòtics com poden ser les armes sentinella.

L’aspecte clau, en tot cas, és l’estructura del sistema 
de decisió (figura 1), que és la que acaba determinant 
el grau d’autonomia d’un determinat sistema militar 
robòtic o dron. Aquest és l’objecte del següent apartat.

3 .2 AuTOMATITzACIó, AuTONOMIA 
I APRENENTATgE . ELS SISTEMES 
d’ARMAMENT AuTòNOMS I LETALS

Molts sistemes militars robòtics estan automatitzats 
en algun sentit. Els algorismes d’automatització es 
poden trobar en els seus sistemes de localització i 
conducció, en el control dels seus sensors, actuadors i 
armes, en la seva gestió de salut, però també en l’ori-
entació, decisió i durant els atacs.

Peter Burt (Burt, 2018) cita el model Spectrum11 i clas-
sifica els sistemes militars en 4 categories segons el 
seu grau de control i automatització: els sistemes 
inerts que no tenen cap tipus de control (les muni-
cions clàssiques), els sistemes controlats remota-
ment per persones que els operen (per exemple, les 
bombes guiades per làser), els sistemes automatit-

11. International Committee of the Red Cross: “Autonomous Weapon 
Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects”. Report 
of Expert Meeting, 26-28 March 2014, Geneva, Switzerland, p. 62: 
https://www.icrc.org/en/download/file/1707/4221-002-autonomous-
weapons-systems-full-report.pdf

zats (que poden actuar fins i tot sense control humà 
però seguint un conjunt de regles ja programades), i 
els sistemes autònoms, que poden “definir les seves 
pròpies accions” tot i haver de seguir algunes restric-
cions. Tot depèn de l’estructura del sistema de decisió 
de la figura 1:
■■ Els sistemes inerts no tenen sistema de decisió.
■■ En els sistemes que funcionen per control remot, 
el “sistema de decisió” es redueix a un simple canal 
de transmissió entre el sistema de comunicació i 
processament de la informació i els actuadors de 
combat.
■■ En els sistemes automatitzats (com per exem-
ple els sistemes armats sentinella), els sistemes 
de decisió són algorismes que segueixen regles 
ja programades. Aquests sistemes automatitzats 
es poden classificar, a la vegada i com veurem a 
continuació, en dos tipus: sistemes automatitzats 
fiables i sistemes automatitzats heurístics. 
■■ Els sistemes autònoms,  en canvi, no estan 
pre-programats. El seu sistema de decisió actua 
en cada moment en base a l’anàlisi en temps real 
de les dades disponibles, tant les que provenen 
dels sensors i del sistema de comunicació com les 
que s’obtenen del “model de la realitat” del que 
disposa el dron. I aquest model de la realitat, mas-
sivament heurístic, ha estat generat a partir d’un 
volum ingent de dades (l’anomenat “big data”), 
com veurem a continuació, mitjançant tècniques 
d’aprenentatge màquina (ML) amb xarxes neuro-
nals d’aprenentatge profund (DL). 

Per tant, des del punt de vista de disseny i construc-
tiu, la diferència entre automatització i autonomia es 
troba en l’estructura del sistema de decisió. Si aquest 
consisteix en algorismes que segueixen regles ja pro-
gramades (siguin fiables o heurístics), el sistema mili-
tar es diu que és automàtic o automatitzat (algunes 
fonts parlen de semi-autonomia, però preferim evi-
tar aquest terme per no generar confusió). Si aquest 
sistema de decisió no es basa en regles sinó en un 
model de la realitat obtingut amb xarxes neuronals 
d’aprenentatge profund (DL) que es nodreix de les da-
des, direm que el sistema és autònom. Més endavant 
veurem que hi ha un concepte diferent i complemen-
tari d’autonomia, que es basa en el tipus d’interacció 
amb les persones que operen el sistema militar ro-
bòtic. Podem parlar per tant d’autonomia constructi-
va i d’autonomia d’ús. Els sistemes amb autonomia 
constructiva són els que poden dur a terme totes les 
tasques indicades a la figura 3 sense cap intervenció 
humana.

Els algorismes dels sistemes de decisió hem vist que 
poden ser fiables, heurístics o massivament heurís-
tics. Tenim exemples de tots ells també en la nos-
tra vida diària. Els sistemes que utilitzen sistemes 

https://www.icrc.org/en/download/file/1707/4221-002-autonomous-weapons-systems-full-report.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1707/4221-002-autonomous-weapons-systems-full-report.pdf
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automatitzats fiables inclouen els sistemes GPS a 
la nostra vida diària o armes com les bombes guia-
des per làser. Segueixen equacions matemàtiques o 
basades en la física, no tenen paràmetres que cal-
gui ajustar, i els errors potencials provenen bàsica-
ment no dels seus algorismes, sinó de l’ús indegut 
i dels errors humans. En canvi, els sistemes basats 
en algorismes heurístics tenen diversos paràmetres 
que cal ajustar, i la seva idoneïtat en el context d’una 
aplicació determinada dependrà de la capacitat de la 
persona que els ha fixat. Inclouen un bon nombre de 
drons existents i armes automatitzades amb capaci-
tats d’orientació. La configuració dels paràmetres no 
pot ser òptima i sempre són propensos a errors que 
els operadors humans han de poder detectar i corre-
gir. Com a exemple de sistema automatitzat heurís-
tic podem citar les armes robòtiques sentinella, que 
han de poder distingir, per exemple, entre persones 
i animals que creuen la frontera, i que sovint ho fan 
amb regles pre-establertes basades en l’alçada o la 
velocitat dels objectes mòbils detectats pels sensors.

De totes maneres, el problema amb els sistemes 
que tenen autonomia constructiva i que es basen 
en l’aprenentatge automàtic (ML, DL) és molt més 
complex. Aquests sistemes de decisió són algoris-
mes obscurs, massivament heurístics, basats en una 
quantitat ingent de paràmetres que pot créixer fins a 
centenars de milions. Utilitzen algoritmes d’aprenen-
tatge que requereixen conjunts de dades enormes, ja 
que el volum de dades per entrenar-se ha de ser sem-
pre més gran que el nombre de paràmetres que cal 
anar ajustant durant l’aprenentatge. Són algorismes 
opacs (Potin, 2018). A més, i com comentarem a con-
tinuació, s’ha comprovat que tenen una probabilitat 
important i garantida de fracàs.

L’estructura i els límits de l’aprenentatge 
profund

En les darreres dècades, la intel·ligència artificial (AI) 
s’ha materialitzat bàsicament en nous algorismes 
d’aprenentatge automàtic (ML) que s’han estès con-
siderablement durant aquesta darrera dècada. Els 
algorismes d’aprenentatge es poden dividir en cinc 
categories principals: els algoritmes evolutius genè-
tics, els algoritmes basats en analogia, els sistemes 
d’aprenentatge simbòlics, les màquines d’aprenentat-
ge bayesianes i els algorismes d’aprenentatge profund 
(Domingos, 2018). En aquest apartat ens centrarem en 
els darrers, ja que són els que s’estan utilitzant en el 
disseny de la majoria de sistemes autònoms inclosos 
els LAWS. Els sistemes d’aprenentatge profund (DL) 
funcionen en dos passos en base a una xarxa neuronal 
profunda (Brunet, 2018). Els nodes d’aquestes xarxes 
tenen entrades i sortides, com les neurones del nostre 
cervell; es diu que són “profundes” (DL) quan inclouen 

múltiples capes ocultes que contenen un gran nombre 
de nodes (neurones digitals) i una multitud de conne-
xions. En altres paraules, la diferència entre les xarxes 
neuronals clàssiques i el DL és només el nombre de 
capes de neurones ocultes. Tal com explica Jason Potin 
(Potin, 2018), l’aprenentatge automàtic es basa en un 
truc matemàtic que afegeix no-linealitats a l’estructu-
ra típicament lineal de la xarxa per evitar que tot acabi 
en un complet col·lapse matricial.

Les xarxes dels sistemes DL s’han de dissenyar prè-
viament. Els científics de dades analitzen les dades 
i decideixen l’estructura de xarxa més adequada. A 
continuació, cal processar grans quantitats de da-
des per entrenar el model optimitzant els seus pe-
sos o paràmetres. Aquest és un procés que requereix 
temps. Segons Samira Pouyanfar (Pouyanfar, 2018), 
l’aprenentatge profund pot basar-se en diferents es-
tructures de xarxa, incloent-hi les xarxes neuronals 
recurrents, les xarxes neuronals basades en convo-
lució (CNN), les xarxes generatives adversàries (GAN) 
o els codificadors automàtics variacionals (VAE) entre 
d’altres, (Brunet, 2018). L’aprenentatge implica opti-
mitzar els pesos (paràmetres) associats a totes les 
connexions de neurones amb algorismes estadístics. 

Després de la fase d’entrenament, ja es pot usar la 
xarxa. La informació del sensor (i qualsevol altra) ar-
riba a la capa d’entrada de neurones. A continuació, 
totes les neurones de la ML / DL calculen una mitjana 
ponderada de tots els senyals procedents de neuro-
nes de la capa anterior, realitzen algunes operacions 
no lineals (mitjançant funcions de llindar i d’activació) 
i envien la seva sortida a neurones de la següent capa. 
L’ús d’un conjunt de funcions d’activació no lineals és 
fonamental per garantir que cada neurona intervingui 
d’una manera diferenciada en el resultat final (en cas 
contrari, tota la xarxa DL es convertiria en un enorme 
sistema lineal que es podria ensorrar en una única 
multiplicació de matrius). La sortida final de xarxa so-
vint s’utilitza per millorar i ajustar els paràmetres de 
la xarxa en una mena d’entrenament de retroalimen-
tació dinàmic. Mentre que l’entrenament inicial de la 
xarxa pot consumir molt temps, també requereix una 
gran quantitat de dades (les xarxes DL poden tenir 
centenars de milions de neurones i paràmetres, re-
querint volums de dades d’entrenament del mateix 
ordre de magnitud), l’ús de xarxes DL és molt ràpid i 
eficient. Això es deu al fet que les operacions mate-
màtiques a nivell de neurones són extremadament 
senzilles.

Si comparem la xarxa DL d’un sistema de traducció 
automàtica (TA) amb el sistema de decisió d’una arma 
autònoma amb algorismes DL (LAWS) veurem grans 
similituds i podrem deduir-ne pautes de comporta-
ment. A l’aplicació TA, les dades per l’aprenentatge 
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provenen de grans quantitats de parells de textos, un 
d’ells traducció de l’altre. Durant l’ús de la xarxa, l’en-
trada és (una parametrització de) la frase inicial que 
volem traduir, mentre que la sortida correspon a la 
seva traducció. En els LAWS, les dades d’aprenentat-
ge poden procedir d’agències d’intel·ligència i moltes 
altres fonts, i identifiquen objectius potencials. Durant 
l’ús de la xarxa LAWS, l’entrada prové de sensors del 
sistema armat (càmeres, etc.) i la sortida podria ser, 
per a cada element que s’identifica a les imatges de la 
càmera, la seva probabilitat de ser un objectiu “vàlid”.

Tot i això, diversos autors com Anh Nguyen (Nguyen, 
2015) han mostrat diferències interessants entre la 
visió humana i les xarxes neuronals profundes actu-
als, plantejant qüestions sobre la generalitat dels al-
gorismes de reconeixement basats en l’aprenentatge 
profund. Anh Nguyen (Nguyen, 2015), mostra que can-
viar una imatge (per exemple, un lleó) d’una manera 
imperceptible per als humans, pot fer que una xarxa 
neuronal profunda etiqueti la imatge com una altra 
cosa totalment diferent: una biblioteca. De fet, de-
mostren que és fàcil produir imatges completament 
irreconeixibles per als humans, però que els algoris-
mes d’aprenentatge profund d’última generació cre-
uen que són objectes reconeixibles (o humans) amb 
un 99,99% de confiança. Aquest és el tipus d’errors 
que poden tenir els sistemes de decisió de les armes 
autònomes, degut als errors inherents a la seva xarxa 
DL. Poden donar “bones respostes”, però també poden 
oferir respostes completament absurdes, com veiem 
que fan algunes vegades els sistemes de TA. I de fet, 
les semblances entre unes i altres xarxes d’aprenen-
tatge DL fa que puguem comparar els sistemes TA 
amb els LAWS i inferir el comportament dels segons 
a partir del dels primers: el percentatge de fiabilitat 
dels sistemes d’ús quotidià com els de traducció au-

tomàtica TA ens ofereix un mecanisme aproximat per 
avaluar les probabilitats d’error en les decisions de 
les futures LAWS. 

En definitiva, els algorismes d’aprenentatge profund 
(DL) pateixen una fiabilitat limitada i una probabilitat 
de fracàs garantida, que és significativa i no petita. 
Són massivament heurístics i el seu comportament 
es basa en una plèiade de no-linealitats (una per neu-
rona) que simplement eviten el seu col·lapse en una 
simple matriu lineal. Per tant, són opaques perquè, 
a diferència dels programes tradicionals amb codi 
formal i comprovable, els paràmetres de les xarxes 
neuronals queden fora de qualsevol explicabilitat. Les 
xarxes DL són caixes negres amb processos de deci-
sió que no s’entenen bé i els resultats no es poden ex-
plicar, cosa que genera dubtes sobre la seva fiabilitat i 
possibles biaixos. A més, requereixen grans quantitats 
de dades de formació i són sensibles al biaix cultural 
de les dades: l’aprenentatge dels sistemes de decisió 
DL dels LAWS per distingir entre individus sospitosos 
i individus normals no és transferible d’una cultura a 
una altra, per exemple. En definitiva, els algorismes 
d’aprenentatge profund (DL) són cobdiciosos, fràgils, 
opacs i poc profunds (Potin, 2018).

El fet que els algorismes d’aprenentatge profund 
(DL) tinguin una probabilitat garantida d’error (que 
és significativa i no petita) els fa força útils en algu-
nes aplicacions, però perillosos en altres usos. Els 
sistemes d’aprenentatge automàtic (ML) són útils en 
aplicacions que toleren els errors com la traducció 
automàtica, sempre que incloguin una post-super-
visió per part de l’home, com mostra l’esquema de la 
figura 2. Tanmateix, poden resultar problemàtics en 
aplicacions sensibles a errors com és el cas de les 
armes autònomes.

Figura 2 . Tolerància als errors i grau d’utilitat 
dels algorismes d’aprenentatge profund
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Tal com indica la figura 2, els sistemes amb autonomia 
constructiva i basats en tècniques d’aprenentatge pro-
fund (ML, DL) poden ser útils en aplicacions que per-
metin un cert grau d’errors perquè els seus protocols 
inclouen una fase final de supervisió per part de perso-
nes que finalment són les qui es fan responsables dels 
resultats. Això no passa en els sistemes militars amb 
autonomia d’ús (i en altres sistemes civils que també 
prometen el mateix tipus d’autonomia d’ús, com pot 
ser el cas dels cotxes autònoms) perquè per definició 
no inclouen cap tipus de post-supervisió i perquè els 
seus errors poden convertir-se en víctimes humanes.

La figura 3 mostra les 5 tasques típiques que poden 
desenvolupar els drons de combat: cerca, definició 
d’objectius, seguiment de l’objectiu, decisió d’atac i 
atac amb destrucció.12

La tasca de cerca (“find”) permet disposar d’una llista 
d’objectius potencials. Els drons que ronden, els de 
reconeixement i els eixams de drons estan especial-
ment preparats per a desenvolupar aquesta tasca. La 
de definició de l’objectiu (“fix” segons la terminologia 
de la “Kill Chain”) en selecciona un, que és el que es 
decideix atacar. Després, la de seguiment de l’objec-
tiu (“tracking”) pretén mantenir-lo localitzat i anar-lo 
seguint mentre es mou. A continuació, tenim la tasca 
de prendre la decisió d’atac (“target”) i la de l’atac prò-
piament dit (“engage” o “destroy”). De totes aquestes 
tasques, les dues que poden ser crítiques i que, en els 
sistemes militars clàssics, queden a càrrec dels propis 
militars, són les de “fix” i “target”. Com veurem a con-
tinuació, els sistemes militars amb autonomia d’ús 
es caracteritzen per no tenir cap tipus d’intervenció 
humana en aquestes dues tasques. 

12. The Kill Chain: Global Security (darrer accés, 4-9-2019): https://www.
globalsecurity.org/military/world/rok/kill-chain.htm 

L’anomenat “Loop model” o model de circuit (Burt, 
2018), (Boulanin, 2017) es basa en el grau de supervi-
sió humana que hi ha a l’hora de seleccionar i atacar 
objectius. Segons aquest model, els sistemes militars 
armats es poden agrupar en alguna de les tres cate-
gories següents: 
■■ Dins del circuit (“In-the-Loop”): Aquests sistemes 
d’armament requereixen intervenció humana a les 
tasques relacionades amb la selecció d’objectius i 
les decisions d’atac. Les decisions poden ser uni-
personals o fruit de la deliberació en determinats 
comitès, i poden incloure el fet d’escollir entre de-
terminades opcions donades per màquines (figura 
3) però sempre són preses per persones.
■■ Sobre el circuit (“On-the-Loop”): Són sistemes d’ar-
mament que poden seleccionar objectius i decidir 
atacs ells sols, però que s’esperen i només ataquen 
seguint comandes explícites efectuades per les 
persones que operen el sistema.
■■ Fora del circuit (“Out-of-the-Loop”): Són els siste-
mes d’armament que poden seleccionar objectius, 
decidir atacs i atacar els objectius de forma autò-
noma i sense cap intervenció ni interacció huma-
na. En alguns casos (a cavall entre els sistemes 
On-the-Loop i els Out-of-the-Loop, veure figura 
3) l’operador té l’opció d’aturar l’acció durant un 
temps limitat, mentre que en altres casos no té ni 
aquesta opció i no pot fer res (figura 3). 

La figura 4 mostra la relació entre els dos concep-
tes d’autonomia constructiva i d’autonomia d’ús. 
Tenim sistemes automatitzats, que quan s’utilitzen 
amb control humà i sense autonomia inclouen bona 
part dels sistemes de combat actuals. D’altra banda, 
els sistemes militars i sobretot els drons estan evolu-
cionant per usar les capacitats (DL) de l’aprenentatge 
profund; en tot cas i en molts casos, aquests siste-

Figura 3 . Les 5 tasques que pot 
desenvolupar un dron de combat
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mes s’utilitzen amb control humà i sense autonomia. 
El problema ètic apareix quan els sistemes militars 
deixen de ser operats per persones i executen les se-
ves tasques amb autonomia d’ús. És un aspecte que 
tractarem en els següents apartats però que ara ja 
comencem a presentar.

Cal dir que, a diferència dels sistemes d’aprenentatge 
profund (DL) amb autonomia constructiva que com 
hem vist són obscurs i pateixen d’una clara manca 
d’explicabilitat, els algorismes dels sistemes auto-
matitzats (heurístics o no) sí que són explicables, de 
manera que en el cas d’errors o fallides es pot arri-
bar a saber el perquè del que ha passat. En aquest 
sentit, els sistemes automatitzats permeten definir 
responsabilitats i les possibles rendicions de comp-
tes que se’n derivin. Això no és possible, en canvi, en 
els sistemes d’aprenentatge profund amb autonomia 
constructiva.

Aspectes ètics relacionats amb els 
diferents tipus d’ús segons el model 
in-on-out

Els robots són eines i, com a tals, no poden ser le-
galment responsables de res. Cal establir, per tant, 
procediments d’atribució de responsabilitats al que 
fan els robots, de manera que sempre sigui possible 
determinar qui és legalment responsable de les seves 
accions (Boden, 2017). A més, cal situar el concepte de 
dignitat humana com a límit insalvable i línia vermella 
(Palmerini, 2016). De fet, i per garantir la responsabi-
litat i rendició de comptes, alguns autors (Winfield, 
2017) proposen que els robots i els sistemes autò-
noms hagin d’anar equipats amb una “Caixa negra èti-
ca” que seria l’equivalent dels gravadors de dades de 
vol dels avions, i registraria contínuament les dades 

i l’estat intern dels sistemes armats i drons. Aquesta 
caixa negra ètica seria essencial per a poder descobrir 
per què i com un determinat robot militar ha causat 
víctimes i facilitaria l’establiment de responsabilitats.

Actualment hi ha un important debat ètic (Sharkey, 
2014) sobre dels sistemes “in-the-loop” que reque-
reixen una persona humana en el circuit de decisions. 
Si bé alguns autors defensen l’oportunitat del seu ús, 
autors com Medea Benjamin (Benjamin, 2014) consi-
deren que quan les operacions militars es duen a ter-
me a través del filtre d’una càmera de vídeo llunyana, 
la possibilitat de contacte visual amb l’enemic desa-
pareix, amb la qual cosa la percepció dels danys del 
possible atac a persones disminueix. D’altra banda, 
Markus Wagner (Wagner, 2014) explica que la des-
connexió i la distància creen un entorn en el qual és 
més fàcil cometre atrocitats. I, en tot cas, com indica 
Philip Alston, “l’ús de drons per matar selectivament 
fora de contextos armats concrets, gairebé mai serà 
legal” (Alston, 2014). Així mateix, Alex Leveringhaus 
(Leveringhaus, 2017) diu que l’ús intencionat o invo-
luntari de la distància per enfosquir la responsabilitat 
en situacions de conflicte armat, indica una profunda 
falta de respecte per als drets de les persones i per 
extensió per a la dignitat moral d’aquestes persones 
i individus, ja que tots mereixem la mateixa igualtat 
de consideració i respecte. Fins i tot, la Junta d’Innova-
ció en la Defensa dels Estats Units està elaborant un 
conjunt de principis ètics per utilitzar la intel·ligència 
artificial a la guerra.13

Pel que fa als sistemes armats “on-the-loop” (com 
per exemple, el SGR A-1 de Samsung), Noel Sharkey 

13. Defense One, veure: https://www.defenseone.com/
technology/2019/01/pentagon-seeks-list-ethical-principles-using-ai-
war/153940/?oref=d-river 

Figura 4 . Relació entre els conceptes 
d’autonomia constructiva i autonomia d’ús
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(Sharkey, 2014) explica que cal tenir en compte el 
biaix d’automatització, que rebaixa fortament el seu 
possible suport ètic. Aquest biaix fa, segons Sharkey, 
que “els operadors estiguin predisposats a acceptar 
les recomanacions informàtiques sense cercar altres 
informacions que permetin la seva confirmació. La 
pressió temporal afegida fa que els operadors cai-
guin en tots els paranys del raonament automàtic: en 
lloc de pensar, passen a creure i acceptar allò que la 
màquina els proposa; ignoren l’ambigüitat, suprimei-
xen el dubte, inventen causes i intencions, es centren 
en les proves existents i ignoren les proves absents 
que ells haurien de cercar”. El biaix d’automatització 
és la tendència humana a donar per bo allò que ens 
proposen les màquines. Fins i tot si el sistema dis-
posa d’un botó vermell per aturar l’arma robòtica, el 
biaix de l’automatització pot acabar influint algunes 
vegades els operadors, induint-los a seguir les acci-
ons proposades pels sistemes robòtics, sense pensar 
i sense prémer el botó.

De totes maneres, les preocupacions ètiques són molt 
més fortes en el cas dels sistemes “Out-of-the-Loop”, 
amb un elevat grau de consens. Hi ha un acord gene-
ral sobre que hi ha una “línia vermella” més enllà de la 
qual l’autonomia en els sistemes d’armes ja no pot ser 
acceptable (Kayser, 2018). La pregunta fonamental és 
si els sistemes militars que treballen de manera au-
tònoma són capaços de complir les lleis de la guerra. 
Segons Peter Burt (Burt, 2018), és clar que el desenvo-
lupament i el desplegament de drons letals autònoms 
provocarien riscos greus, com la pèrdua d’humanitat 
i de compassió en el camp de batalla: “Deixar les mà-
quines fora de la corretja” i donar-los la capacitat de 
matar “travessa un Rubicon ètic i jurídic essencial”. Els 
drons letals autònoms no podran prendre decisions 
ètiques complexes en els camps de batalla dinàmics, 
ni podran distingir adequadament entre soldats i ci-
vils, i tampoc podran avaluar el grau de proporciona-
litat d’un atac. Sense parlar del seu comportament 
imprevisible, la possible pèrdua de control, els acci-
dents “normals” i els potencials mals usos.

Segons George Woodhams (Woodhams, 2018), els er-
rors humans, la fiabilitat i els problemes de segure-
tat continuaran contribuint al fet que els UAV armats 
s’utilitzin de maneres no desitjades pels seus opera-
dors. A més, no és descartable que alguns operadors 
utilitzin drons armats com a cobertura de determi-
nades accions incorrectes seves, tot lliurant-se de 
responsabilitats i atribuint els problemes als errors i 
al mal funcionament dels drons. Això és quelcom que 
també caldria considerar en les anàlisis ètiques.

En aquest informe de PAX14 del 2019 sobre intel·ligèn-
cia artificial i armes autònomes, es diu que els estats 
europeus haurien de treballar amb l’objectiu de tenir 
un instrument jurídicament vinculant que garanteixi 
un control humà significatiu sobre la selecció i atac 
dels objectius (i que per tant impedeixi els sistemes 
amb autonomia d’ús). I Daan Kayser, autor de l’infor-
me i expert en armes autònomes, diu:15 “Una vegada 
desenvolupades aquestes tecnologies, proliferaran 
àmpliament i estaran disponibles per a una àmplia 
varietat d’actors, de manera que l’avantatge militar 
inicial que aquests sistemes [poden donar als països 
actualment líders en aquest camp] serà temporal i li-
mitat.” També hi ha la probabilitat de que tot això im-
pulsi una nova cursa d’armes, amb el risc d’amenaçar 
la pau i la seguretat internacionals. “Un instrument ju-
rídicament vinculant estaria en línia amb la resolució 
del Parlament Europeu i seria la forma més adequada 
i eficaç de prevenir les conseqüències negatives dels 
LAWS”, afegeix Kayser.

Segons afirmen Tony Jenkins, Kent Shifferd i altres 
a l’informe 2018-2019 “World Beyond War” (Jenkins, 
2018), la prohibició dels drons armats per part de to-
tes les nacions i grups militaritzats seria un gran pas 
en el camí cap a una nova seguretat desmilitaritzada.

14. Informe “Crunch Time” (2019), PAX: https://www.paxvoorvrede.nl/
media/files/pax-rapport-crunch-time.pdf 

15. Notícia de PAX sobre l’informe (darrera lectura, 4-9-2019): https://
www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/new-pax-report-on-
european-positions-on-autonomous-weapons 

https://www.paxvoorvrede.nl/media/files/pax-rapport-crunch-time.pdf
https://www.paxvoorvrede.nl/media/files/pax-rapport-crunch-time.pdf
https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/new-pax-report-on-european-positions-on-autonomous-weapons
https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/new-pax-report-on-european-positions-on-autonomous-weapons
https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/new-pax-report-on-european-positions-on-autonomous-weapons
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4 . L’ESTAT ACTuAL

La situació actual, altament preocupant com veurem 
tot seguit, es caracteritza per una forta activitat in-
ternacional dirigida a aconseguir la prohibició de les 
armes autònomes, mentre que els principals estats 
pel que fa a la investigació i producció d’aquest tipus 
d’armes, s’hi oposen. La controvèrsia és oberta i viva, 
com mostra, per exemple, el debat entre Mary Ware-
ham (Stop Killer Robots), Paul Scharre (ex-assessor 
del Pentàgon) i altres.16 A continuació revisarem la si-
tuació concreta (a data d’abril de 2019) d’Estats Units, 
Israel, Rússia, la Xina, el Regne Unit, Corea, la Unió 
Europea i Espanya pel que fa al desenvolupament de 
drons militars, algunes dades sobre accions i danys 
a la població civil, i l’estat de la recerca actual en in-
tel·ligència artificial amb potencial aplicació a drons 
militars. A l’anàlisi de la situació dels diferents països 
analitzarem tant la postura oficial de cada país com 
les dades sobre la seva producció de drons armats, 
que es mostren amb detall a les taules de l’Annex 1. 
Hem afegit Espanya a la llista per l’interès específic 
que pot representar, tot i que la seva rellevància a es-
cala internacional és menor.

16. Future of Life Institute, debat moderat per Ariel Conn (2018): https://
futureoflife.org/2018/07/31/podcast-six-experts-explain-the-killer-
robots-debate/?cn-reloaded=1 

4 .1 PRINCIPALS PAïSOS I dRONS

De les 215 informacions mostrades a les taules de 
l’Annex 1, 115 (un 53%) corresponen només a qua-
tre països: els Estats Units, Israel, Rússia i la Xina. 
Aquests països són, junt amb els de la Unió Europea, 
els grans dissenyadors i productors de drons militars 
a nivell mundial. De fet, si als quatre països anteriors 
afegim els de la Unió Europea (incloent el Regne Unit), 
arribem a un total de 151, el 70% del total d’informa-
cions que contenen les taules de l’Annex 1. Els drons 
militars es fabriquen a Europa, els Estats Units, Israel, 
Rússia i la Xina.

Veiem a continuació la postura oficial d’alguns 
d’aquests països i algunes dades sobre la seva ac-
tivitat en drons militars. Aquestes darreres dades 
es basen en la informació disponible a les taules de 
l’Annex 1.

Els Estats units

El mes de novembre de 2012, el Departament de De-
fensa dels EUA (DoD) va publicar la Directiva 3000.09 
per “assignar responsabilitats per al desenvolupa-
ment i ús de funcions autònomes i semi-autònomes 
en sistemes d’armes, incloses les plataformes tripu-
lades i no tripulades”, i per a crear “directrius disse-

https://futureoflife.org/2018/07/31/podcast-six-experts-explain-the-killer-robots-debate/?cn-reloaded=1
https://futureoflife.org/2018/07/31/podcast-six-experts-explain-the-killer-robots-debate/?cn-reloaded=1
https://futureoflife.org/2018/07/31/podcast-six-experts-explain-the-killer-robots-debate/?cn-reloaded=1
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nyades per minimitzar la probabilitat i conseqüències 
de possibles fracassos en sistemes d’armes autò-
noms i semi-autònoms que podrien conduir a com-
promisos no desitjats”.17 A escala internacional però, 
la postura dels EEUU es va començar a perfilar l’any 
següent: el mes de maig del 2013, al Consell de Drets 
Humans de les Nacions Unides (ONU), els Estats Units 
van destacar el seu compromís amb el dret humani-
tari internacional pel que fa a qualsevol sistema nou 
d’armament i van recomanar que la discussió es tras-
lladés fora del Consell de Drets Humans de l’ONU, a un 
fòrum centrat en el dret humanitari internacional.18 En 
els anys següents, però, els Estats Units han concre-
tat la seva posició, afirmant que, en el passat, les ar-
mes intel·ligents han demostrat que redueixen el risc 
de danys a persones i objectes civils.19 Aquesta po-
nència,20 presentada pels EEUU a la reunió del CCW de 
març de 2019, afirma que la llei internacional huma-
nitària existent ja “proporciona un marc integral per 

17. Directiva 3000.09 del DoD dels EEUU, “Autonomy in Weapon Systems,” 
21 de novembre de 2012. Disponible a: https://www.esd.whs.mil/
portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf 

18. Declaració dels EEUU en el Consell de Drets Humans de l’ONU, 
Ginebra, 29 de maig de 2013. Disponible a: https://geneva.usmission.
gov/2013/05/30/clustered-interactive-dialogue-extrajudicial/ 

19. Declaració dels EEUU a la reunió del CCW de 25 de març de 2019. 
Disponible a: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.
html?guid=public/61.0500/E3373111-6687-440D-B02D-CEFB477A9AD
6_10h06&position=7906 

20. Ponència dels EEUU al CCW, 25 de marc de 2019. Disponible a: http://
reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/
ccw/2019/gge/Documents/2019GGE.2-WP5.pdf 

controlar l’ús de l’autonomia en els sistemes armats”, 
i que la tecnologia emergent podria fins i tot “reforçar 
la implementació de l’IHL (sigles en anglès del Dret In-
ternacional Humanitari), reduint, entre d’altres, el risc 
de víctimes civils, la denúncia d’incidents amb possi-
bles infraccions, millorant la capacitat d’implementar 
accions i generant informació sobre armes que no han 
explotat”. En concordança amb aquesta postura que 
s’ha anat definit al llarg dels darrers anys, els Estats 
Units, juntament amb Rússia, van aturar tota possi-
bilitat d’acord a la reunió del CCW a Ginebra l’agost 
de 2019. 

Les taules de l’Annex 1 recullen una gran varietat 
de drons militars i drons armats dels EEUU com els 
clàssics Predator i MQ-9, però també altres com el 
ScanEagle, el MQ-1 Grey Eagle, el RQ-4, el MQ-9B Sky 
Guardian i molts altres, juntament amb drons que 
ronden i eixams de drons com el Coyote de Raytheon, 
el Switchblade de AeroVironment o els que s’estan 
desenvolupant actualment en el marc de diferents 
projectes de recerca militar. Els Estats Units són 
clarament els líders mundials en creació i fabricació 
de sistemes militars robòtics, drons militars i drons 
armats. 

La següent Taula 1 mostra un extracte dels drons 
d’EEUU llistats a l’Annex 1, amb set drons i dos im-
portants projectes militars, el OFFSET i el Remedy:

de gran a petit

MQ-9 Reaper 

Switchblade  

Black Hornet 

https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf
https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf
https://geneva.usmission.gov/2013/05/30/clustered-interactive-dialogue-extrajudicial/
https://geneva.usmission.gov/2013/05/30/clustered-interactive-dialogue-extrajudicial/
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/E3373111-6687-440D-B02D-CEFB477A9AD6_10h06&position=7906
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/E3373111-6687-440D-B02D-CEFB477A9AD6_10h06&position=7906
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/E3373111-6687-440D-B02D-CEFB477A9AD6_10h06&position=7906
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2019/gge/Documents/2019GGE.2-WP5.pdf
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2019/gge/Documents/2019GGE.2-WP5.pdf
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2019/gge/Documents/2019GGE.2-WP5.pdf
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El dron MQ-1 Predator, que s’inclou per raons histò-
riques, ha estat una arma molt usada pels EEUU, de 
manera semblant al MQ-9 Reaper i a l’ScanEagle. Els 
tres drons Switchblade, RQ-11 Raven i el Coyote són de 
tipus “loitering” i és possible que acabin incorporant 
funcions autònomes, mentre que el petit Black Hornet 
pot ser un molt bon candidat per desenvolupar futurs 
eixams amb autonomia. Cal destacar dos projectes 
estratègics en aquest camp: el projecte OFFSET21 de 
DARPA i el projecte Remedy22 de la marina dels EEUU. 
En aquest darrer cas, els drons de l’eixam actuaran 
amb ciberatacs contra sistemes de radar (veure Capí-
tol 2).

La incorporació de sistemes autònoms de decisió als 
drons militars als EEUU és una prioritat. Podem citar 
a més el dron Valkyrie de Kratos Defense, de baix cost 
i llarg abast, al que la Força Aèria dels EEUU vol afe-
gir sensors, armes i sistemes d’intel·ligència artificial 
per a que pugui anar aprenent junt amb els pilots, de 
manera que vagi millorant el “seu coneixement” i fi-
nalment pugui respondre de manera autònoma a les 
amenaces.23 

21. DARPA: Projecte OFFSET per a desenvolupar eixams de drons: https://
www.militaryaerospace.com/home/article/16707272/darpa-adds-
two-companies-to-offset-swarm-reconnaissance-drone-research-
project 

22. Projecte Remedy de la marina dels EEUU: https://www.c4isrnet.com/
electronic-warfare/2019/02/19/the-navy-plans-to-test-its-new-
electronic-warfare-drones-this-fall/ 

23. Defense News: Sobre el dron Valkyrie de Kratos: https://www.
defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/17/
us-air-force-looking-to-fast-track-cash-to-kratos-defense-for-
additional-valkyrie-drones/ 

Israel

Israel fabrica sistemes d’armament amb capacitats 
semi-autònomes i ha instat a mantenir “una ment 
oberta pel que fa a les capacitats positives” de les 
futures armes totalment autònomes, pensant que 
aquestes noves armes podrien assegurar un millor 
compliment de les lleis de la guerra. A la reunió d’ex-
perts governamentals del CCW de març del 2019, 
Israel va continuar defensant que és prematur desen-
volupar instruments jurídicament vinculants. Israel 
considera que la limitació del funcionament dels sis-
temes autònoms en àrees restringides o en períodes 
de temps determinats, ja ajudaria a complir les lleis 
internacionals.24

Segons les taules de l’Annex 1, les diferents empre-
ses d’armament d’Israel fabriquen un bon nombre de 
drons militars, com els Harop, Heron, Harpy i Orbiter, 
així com el SkyStriker i altres. A la Taula 2 es presenta 
una anàlisi d’aquests drons en base a les possibilitats 
d’esdevenir armes autònomes: 

24. Declaració d’Israel a la reunió del CCW de 25 de març de 1029. 
Disponible a https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=p
ublic/61.0500/70E5CC90-B100-4658-95BA-8E8C0D4D581E_15h14&po
sition=3952 i a https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid
=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&
position=8080 

Taula 1 . Estats units: drons i capacitats autònomes (extracte)

Nom dron dimensions Vol Països Ronda? Eixam?
Capacitats 
autònomes 

futures

MQ-1 Predator 15 1200, 24, 217 
US, IT, TR, ES, 

MA, AE
No No No

MQ-9 Reaper 20 1850, 14, 482
US, UK, IT, FR, 
IN, NL, ES, BE, 

DE...
No No No

ScanEagle 3,1 1200, 24, 148
US, UK, ES,  
25 països

No No Dubtós

Switchblade 0,6 10, 0.16, 157 US Sí No Sí

RQ-11B Raven 1,3 10, 1, 97
US, ES, SA,  
30 països

Sí No Possible

Coyote 1,5 130, 2, 130 ? Sí Sí Sí

Black Hornet 0,1 1.6, 0.33, 18
US, FR, UK, 
DE, AU, ES, 
NO, NL, IN

No No Possible

OFFSET Project -- ? US ? Sí Molt possible

Dash-X Remedy Project 1 aprox ? US ? Sí Molt possible

Dimensions: Envergadura en metres entre extrems de les ales
Vol: Capacitat de vol en Km, id. en hores, velocitat màxima en Km/h
Països: on s’està usant. Codis segons: https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm 
Ronda: Es tracta d’un dron (“loitering”) que ronda? – Els drons de control remot no ho són
Eixam: És tracta d’un eixam de drons? (“drone swarm”)
Capacitats autònomes: possibilitat de transformar-se en una arma autònoma
Font: Annex 1 i pàgines web de les empreses fabricants.

https://www.militaryaerospace.com/home/article/16707272/darpa-adds-two-companies-to-offset-swarm-reconnaissance-drone-research-project
https://www.militaryaerospace.com/home/article/16707272/darpa-adds-two-companies-to-offset-swarm-reconnaissance-drone-research-project
https://www.militaryaerospace.com/home/article/16707272/darpa-adds-two-companies-to-offset-swarm-reconnaissance-drone-research-project
https://www.militaryaerospace.com/home/article/16707272/darpa-adds-two-companies-to-offset-swarm-reconnaissance-drone-research-project
https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2019/02/19/the-navy-plans-to-test-its-new-electronic-warfare-drones-this-fall/
https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2019/02/19/the-navy-plans-to-test-its-new-electronic-warfare-drones-this-fall/
https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2019/02/19/the-navy-plans-to-test-its-new-electronic-warfare-drones-this-fall/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/17/us-air-force-looking-to-fast-track-cash-to-kratos-defense-for-additional-valkyrie-drones/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/17/us-air-force-looking-to-fast-track-cash-to-kratos-defense-for-additional-valkyrie-drones/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/17/us-air-force-looking-to-fast-track-cash-to-kratos-defense-for-additional-valkyrie-drones/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/17/us-air-force-looking-to-fast-track-cash-to-kratos-defense-for-additional-valkyrie-drones/
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/70E5CC90-B100-4658-95BA-8E8C0D4D581E_15h14&position=3952
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/70E5CC90-B100-4658-95BA-8E8C0D4D581E_15h14&position=3952
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/70E5CC90-B100-4658-95BA-8E8C0D4D581E_15h14&position=3952
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=8080
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=8080
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=8080
https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm
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Aquest conjunt de 8 drons militars israelians inclou 
drons amb grans envergadures de més de 10 metres 
(Heron, Dominator) junt amb mini-drons d’entre 2 i 
3 metres d’envergadura (Harop, Harpy, Orbiter, Bird-
Eye). Veiem, excepte en dos casos en que no consta 
aquesta informació, que es tracta de drons que Israel 
exporta a una bona quantitat de països. Quatre d’ells, 
la meitat dels presentats a la taula, són drons que 
ronden, amb possibilitat d’evolucionar cap a drons 
armats autònoms (els Harop, Harpy, Orbiter i SkyS-
triker). De fet, el Harop és un dels drons en servei que 
ja pot detectar possibles objectius i atacar-los sense 
intervenció humana,25 mentre que l’Orbiter pot treba-
llar en mode controlat per un operador, o bé ja pot ac-
tuar autònomament, escanejant la zona fins detectar 
i destruir objectius estacionaris o en moviment.26

Rússia

L’any 2017, Rússia va declarar a la campanya “Stop 
Killer Robots” que considerava que els sistemes le-
tals amb armes autònomes eren un tema complex 
que plantejava moltes qüestions, de manera que volia 
entendre més la situació abans de plantejar-se pos-
sibles restriccions. Després, a la reunió del CCW de 
novembre de 2018, Rússia va manifestar que conside-
rava que aquestes discussions sobre armes totalment 
autònomes eren una amenaça per al progrés científic 

25. The Economist, gener de 2019, “Autonomous weapons and the 
new laws of war”. Disponible a: https://www.economist.com/
briefing/2019/01/19/autonomous-weapons-and-the-new-laws-of-
war 

26. The Jerusalem Post, febrer de 2019: Israeli defense company 
Aeronautics seals $13m. drone deal with Azerbaijan. Disponible a: 
https://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-defense-company-
Aeronautics-seals-13m-drone-deal-with-Azerbaijan-580928 

i tecnològic, considerant a més que la negociació cap 
a una prohibició d’aquestes armes era quelcom infun-
dat i contraproduent.27 Aquesta és una postura que no 
ha canviat a les reunions del CCW de l’any 2019. 

A Rússia, diverses empreses treballen conjuntament 
amb centres de recerca per al desenvolupament de 
sistemes d’armes amb autonomia creixent en diver-
ses funcions. La propera taula, basada en la infor-
mació de l’Annex 1, inclou sis dels drons fabricats a 
Rússia que més possibilitats tenen d’esdevenir au-
tònoms en un proper futur. El Lantset de Zala Aero 
(del grup Kalashnikov), en les seves dues versions 
Lantset-1 i Lantset-3, és un dron que ronda, kamika-
ze, petit i lleuger,28 no massa diferent del KUB-BLA29 
fabricat pel mateix grup Zala Aero. D’altra banda, Kor-
sar fabrica el dron Eleron-3 que ja pot efectuar missi-
ons de reconeixement amb control remot o en mode 
autònom.30 A més, els drons Sukhoi S-7031 (també 
anomenat Okhotnik-B) i el dron Karnivora32 ja poden 
“realitzar missions en mode autònom” i tindran fun-
cions autònomes completes en un futur, encara que 
els fabricants asseguren que la seva operació serà del 
tipus “sobre el circuit” (“man on the loop”, Capítol 3).

27. Declaració de Rússia a la reunió del CCW de 22 de novembre de 2018: 
Notes preses per Human Rights Watch.

28. Dron Lantset de Zala Aero: https://www.janes.com/article/89559/
army-2019-kalashnikov-shows-kamikaze-uas-for-first-time 

29. Dron KUB-BLA de Zala Aero: https://russiabusinesstoday.com/
manufacturing/russia-unveils-kamikaze-drone-at-uae-defense-exhibition/ 

30. Dron Eleron-3 de Korsar: https://www.armyrecognition.com/
may_2018_global_defense_security_army_news_industry/eleron-3_
and_upgraded_korsar_uavs_for_russian_army.html 

31. Dron Okhotnik-B de Sukhoi: https://www.popularmechanics.com/
military/aviation/a26027921/russia-autonomous-strike-drone-okhotnik/ 

32. Dron Karnivora: https://www.defenseworld.net/news/24165/Munitions_
Tested_from_Russian_Small_Attack_Interceptor_Drone#.XX0Qg1Dgrow 

Taula 2 . Israel: drons i capacitats autònomes

Nom dron dimensions Vol Països Ronda? Eixam?
Capacitats 
autònomes 

futures

Harop 3 1000, 6, 416 
DE, IN, IL, TR, 

AZ, SG
Sí No Sí. Veure (1)

Heron 16,6 350, 52, 207 Més de 50 No No Possible

Harpy 2,1 500, ?, 185
IL, IN, TR, CN, 

KR
Sí No Sí

Hermes 6,1 300, 20, 176
IL, US, UK, MX, 

ZM, BR, CO, 
PH... 

Control remot No No probable

SkyStriker Aprox. 4 20, 2, 185 ? Sí No Sí

Orbiter 2,2 a 3 100, 3, 130
AZ, HR, FI, IE, 
IL, US, IK, ES, 

MX...
Sí No Sí

Dominator 13 ?, 28, 350 IL, MX, TR, TH No No No

Bird Eye 650 3 20, 4, 130 ? No No No probable

Dimensions: Envergadura en metres entre extrems de les ales
Vol: Capacitat de vol en Km, id. en hores, velocitat màxima en Km/h
Països: on s’està usant. Codis segons: https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm 
Ronda: Es tracta d’un dron (“loitering”) que ronda? – Els drons de control remot no ho són
Eixam: És tracta d’un eixam de drons? (“drone swarm”)
Capacitats autònomes: possibilitat de transformar-se en una arma autònoma
Font: Annex 1 i pàgines web de les empreses fabricants; (1) The Economist, “Autonomous weapons and the new laws of war”: https://amp.
economist.com/briefing/2019/01/19/autonomous-weapons-and-the-new-laws-of-war
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https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a26027921/russia-autonomous-strike-drone-okhotnik/
https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a26027921/russia-autonomous-strike-drone-okhotnik/
https://www.defenseworld.net/news/24165/Munitions_Tested_from_Russian_Small_Attack_Interceptor_Drone#.XX0Qg1Dgrow
https://www.defenseworld.net/news/24165/Munitions_Tested_from_Russian_Small_Attack_Interceptor_Drone#.XX0Qg1Dgrow
https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm
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Rússia, i en concret la seva empresa Kronshtadt, vol 
exportar el dron Orion-E,33 similar al Predator XP i al 
israelià Heron, però ho vol fer només en la seva ver-
sió de reconeixement no armada (en canvi, els EEUU, 
Israel i la Xina estan exportant versions de combat 
dels drons Heron TP, Hermes 900, Predator B, CH-5 i 
Wing Loong II a diversos països d’Orient Mitjà, Àfrica i 
Àsia central). En tot cas, Kronshtadt podria adoptar la 
política d’aquests altres països amb una nova versió 
del dron (l’Orion-2) l’any 2021.

Tots els drons de la Taula 3 poden acabar tenint capa-
citats autònomes. En el cas de l’Orion-E hi ha la possi-
bilitat de que així sigui; en altres casos, la informació 
que publiquen els fabricants vol indicar que ja la tenen 
(sense donar detalls).

La Xina

El juliol de 2017, el Consell de l’Estat de la Xina va pu-
blicar el Pla de Desenvolupament de la Intel·ligència 
Artificial de nova generació (AIDP), que planifica el 
desenvolupament de la IA a la Xina fins al 2030. L’AIDP 
estableix l’objectiu que la Xina sigui el principal centre 
d’innovació en aquest camp l’any 2030, contemplant 
les aplicacions civils i industrials però també les re-
lacionades amb la seguretat nacional.34

A la reunió d’experts governamentals del CCW 
d’agost del 2018, la Xina va definir les armes total-
ment autònomes com aquelles que poden causar la 
mort sense cap tipus de control per part de persones 
(no tenen manera que els humans aturin les seves 
accions) i que estan dotades de sistemes d’aprenen-
tatge automàtic (és una definició que inclou els dos 

33. Dron Orion-E de Kronshtadt: https://defense-update.com/20190403_
orion-e.html 

34. Pla de Desenvolupament de la Intel·ligència Artificial de nova generació 
(AIDP) a la Xina 2017. Disponible en anglès a: https://www.newamerica.
org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-
new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/ 

conceptes d’autonomia constructiva i d’ús indicats 
al capítol 2). La Xina va assenyalar que qualsevol 
sistema d’armament que deixi de tenir una o més 
d’aquestes característiques no hauria d’entrar a la 
categoria d’armes totalment autònomes.35 La Xina 
també va emfatitzar la necessitat d’un acord inter-
nacional en una definició comuna d’armes totalment 
autònomes.

La postura oficial de la Xina pel que fa a aquestes ar-
mes autònomes és singular: és a favor de la prohibició 
del seu ús, però no de la recerca i del seu desenvolu-
pament. La Xina va participar en la reunió d’experts 
intergovernamentals del CCW de març del 2019, on 
va reiterar els dubtes sobre si les armes plenament 
autònomes podrien complir amb el dret humanitari 
internacional, tenint en compte la necessitat del judici 
humà per a garantir el principi de proporcionalitat i la 
rendició de comptes.36

A la Xina es treballa per al desenvolupament de siste-
mes d’armes que permetin un grau significatiu d’au-
tonomia. La taula 4 elaborada a partir de les dades 
de l’Annex 1, presenta 5 dels drons / projectes que 
poden evolucionar en el futur fins a tenir capacitats de 
decisió autònoma. Els drons BZK-005 (de reconeixe-
ment37), Wing Loong II (dron clàssic de combat, fabri-
cat per Chengdu i exportat a molts països), Rainbow 
4 (també anomenat CH-4; les unitats fabricades i 
en molts casos exportades han llançat més de 400 
míssils amb una precisió del 96%, segons el fabri-
cant38) i AV500W, és possible que puguin incorporar 

35. Declaració de la Xina a les reunions del CCW de 27 i 28 d’agost de 2018: 
Notes preses per Human Rights Watch 

36. Declaració de la Xina a les reunions del CCW de 26 de març de 2019. 
Disponible a: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=
public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&po
sition=2831 

37. Dron BZK-005 de Harbin: https://desarrolloydefensa.blogspot.
com/2019/01/uav-harbin-bzk-005-china.html 

38. Dron Rainbow 4 o CH-4: https://www.scmp.com/news/china/
diplomacy-defence/article/2133818/chinese-rainbow-4-drones-use-
foreign-powers-have-96pc 

Taula 3 . Rússia: drons i capacitats autònomes

Nom dron dimensions Vol Països Ronda? Eixam?
Capacitats 
autònomes 

futures

Lantset 2 aprox ?, 0.66, 110 ? Sí No Sí

KUB-BLA 3 aprox ?, 0.5, 129 ? Sí No Sí

Eleron-3 6.5 120, ?, 150 ? No No Sí

Orion-E 16 aprox 300, 24, 200 ? No No Possible

Okhotnik-B o Sukhoi S-70 20 6000, 12, 540 ? Dron armat No Sí

Karnivora 5 ?, 15, 150 ? Dron armat No Sí

Dimensions: Envergadura en metres entre extrems de les ales
Vol: Capacitat de vol en Km, id. en hores, velocitat màxima en Km/h
Països: on s’està usant. Codis segons: https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm 
Ronda: Es tracta d’un dron (“loitering”) que ronda? – Els drons de control remot no ho són
Eixam: És tracta d’un eixam de drons? (“drone swarm”)
Capacitats autònomes: possibilitat de transformar-se en una arma autònoma
Font: Annex 1 i pàgines web de les empreses fabricants

https://defense-update.com/20190403_orion-e.html
https://defense-update.com/20190403_orion-e.html
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&position=2831
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&position=2831
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&position=2831
https://desarrolloydefensa.blogspot.com/2019/01/uav-harbin-bzk-005-china.html
https://desarrolloydefensa.blogspot.com/2019/01/uav-harbin-bzk-005-china.html
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2133818/chinese-rainbow-4-drones-use-foreign-powers-have-96pc
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2133818/chinese-rainbow-4-drones-use-foreign-powers-have-96pc
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2133818/chinese-rainbow-4-drones-use-foreign-powers-have-96pc
https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm
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aquest tipus de funcions autònomes. Però un dels 
projectes més significatius és el de l’empresa Ziyan 
per al desenvolupament d’eixams de drons: la seva 
tecnologia actual d’atac intel·ligent ja permet crear 
eixams de fins a 10 drons, amb la peculiaritat que no 
han de ser tots iguals. L’eixam accepta i pot combinar 
diferents tipus de drons: uns d’ells poden servir per 
a llençar càrregues de morter de proximitat, mentre 
que d’altres poden incorporar sistemes llançadors de 
granades, o ser directament drons kamikazes. L’eixam 
sabrà trobar la seva ruta fins als objectius que ha de 
destruir. 

La Xina és actualment un dels països més avançats 
en la recerca destinada al desenvolupament d’eixams 
de drons militars armats i autònoms.

El Regne unit

Al Parlament del Regne Unit es va considerar, el mes 
de novembre del 2014, que aquest tema del control 
humà significatiu és un concepte emergent que el 
Regne Unit té present i que treballarà per definir. El 
Lord Astor de Hever va afegir que, a les operacions 
militars del Regne Unit, tot objectiu és avaluat per 
persones humanes i que tota entrega d’armes ha 
d’haver estat autoritzada per humans; indicant a més 
que, “excepte un nombre molt reduït de casos, tots els 
objectius són també detectats i, identificats i localit-
zats per persones humanes. L’excepció es refereix a 
un nombre reduït de sistemes defensius, com el Pha-
lanx. Ara bé, en aquests casos, allò que es requereix 
és que sigui un humà qui autoritzi el llançament de les 
armes”.39 És una discussió que mostra la multiplicitat 

39. Lord Astor de Hever, 26 de març de 2013. Disponible a: https://www.
publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldhansrd/text/130326-0001.
htm 

de matisos d’aquest concepte d’autonomia així com la 
complexitat dels debats al parlament Britànic. 

Després, a la reunió del CCW, d’agost de 2018, el Reg-
ne Unit va presentar un document de treball sobre 
control humà, que detallava exemples de tasques a 
cada etapa del desenvolupament i l’ús dels sistemes 
d’armament. A la seva declaració, el Regne Unit va 
reiterar la seva oposició a un instrument vinculant 
legalment, tot i manifestar que considera que l’ele-
ment humà en l’ús de la força letal és la consideració 
més important en aquest debat sobre armes total-
ment autònomes. I va argumentar que ja existeixen 
nombroses regulacions nacionals i internacionals per 
avaluar l’ús de les armes en el marc del dret inter-
nacional.40 I, a la reunió del CCW de març del 2019, el 
Regne Unit va reiterar la seva oposició a l’establiment 
d’un instrument jurídicament vinculant, afirmant que 
no tindria cap efecte pràctic. Va afegir que una parti-
cipació directa dels operadors humans en totes les 
accions realitzades pels sistemes militars podria no 
ser ni pràctica ni desitjada, tot indicant que, per a ga-
rantir el compliment del dret internacional, podria 
ser suficient “posar algunes restriccions, com la del 
màxim d’atacs que el sistema pot dur a terme sense 
supervisió humana”.41 

Podríem dir que el Regne Unit intenta mantenir una 
postura “adequadament ambigua” des de la seva opo-

40. Document de treball del Regne Unit “Human Machine Touchpoints: 
The United Kingdom’s perspective on human control over weapon 
development and targeting cycles” a la reunió del CCW d’agost de 
2018. Disponible a: http://reachingcriticalwill.org/images/documents/
Disarmament-fora/ccw/2018/gge/documents/GGE.2-WP1.pdf - Notes 
sobre la postura del Regne Unit: preses per Human Rights Watch.

41. Declaració del Regne Unit a les reunions del CCW del 26 de marc de 
2019. Disponible a: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?
guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h
09&position=412 

Taula 4 . Xina: drons i capacitats autònomes

Nom dron dimensions Vol Països Ronda? Eixam?
Capacitats 
autònomes 

futures

BZK-005 10 aprox ?, 40, 180 CN No No Possible

Wing Loong II 14 4000, 20, 280
CN, NG, EG, 

AE, ID, KZ, PK, 
SA, RS, UZ

No No Possible

Blowfish A2 1.5 aprox ?, ?, 130
Volen 

exportar
No No Probable

Ziyan Swarm Diverses Mix CN No Sí Sí

Rainbow 4 18 ?, 40, 235 CN No No Possible

AV500W 7 ?, ?, 170
Europa, 

Àfrica, Orient 
Mitjà

No No Possible

Dimensions: Envergadura en metres entre extrems de les ales
Vol: Capacitat de vol en Km, id. en hores, velocitat màxima en Km/h
Països: on s’està usant. Codis segons: https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm 
Ronda: Es tracta d’un dron (“loitering”) que ronda? – Els drons de control remot no ho són
Eixam: És tracta d’un eixam de drons? (“drone swarm”)
Capacitats autònomes: possibilitat de transformar-se en una arma autònoma
Font: Annex 1 i pàgines web de les empreses fabricants

https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldhansrd/text/130326-0001.htm
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldhansrd/text/130326-0001.htm
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http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/documents/GGE.2-WP1.pdf
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=412
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https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=412
https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm
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sició a l’existència d’instruments legals vinculants en 
el tema de les armes letals autònomes.

El Regne Unit treballa activament en el desenvolupa-
ment de sistemes d’armes autònoms, i no vol quedar 
enrere en la recerca en eixams de drons autònoms. 
En un discurs el febrer de 2019, el llavors ministre de 
Defensa del Regne Unit, Gavin Williamson, va anunciar 
que el seu govern crearia un esquadró per operar ei-
xams de drons. Williamson va dir que aquests eixams 
seran essencials per a atacar les defenses aèries ene-
migues.42

El dron Mantis de BAE està dissenyat per navegar de 
forma autònoma, fins i tot en condicions meteorolò-
giques adverses. Les seves funcions automatitzades 
permeten que operadors de la base es puguin centrar 
en les tasques militars, i no en el control del vehicle.43 
Segons Burt (Burt, 2018:36), Mantis incorpora un alt 
nivell d’autonomia. El dron Magma, també de BAE 
Systems, és innovador pel seu sistema de propulsió 
basat en la sortida d’aire a velocitat supersònica,44 
mentre que Taranis és un dron supersònic que pot 
navegar dins d’uns marges fixats de restriccions,45 
i inclou capacitats avançades per al funcionament 
autònom, inclosa la possibilitat d’identificar i atacar 
objectius de manera autònoma (Burt, 2018:37). El pro-
jecte MAPLE (liderat per l’empresa QinetiQ i basat en 
l’anterior ACER) té com a objectiu el desenvolupament 
d’eixams de drons per la marina anglesa. Segons Stu-
art Hider, director de programes marítims de QinetiQ 
“MAPLE és un projecte clau per a desbloquejar l’enor-
me potencial que tenen els vehicles no tripulats i els 
sistemes autònoms quan es tracta de salvaguardar 
els interessos sobirans [del Regne Unit]”. Finalment, 

42. BBC News, discurs de Gavin Williamson (11 de febrer de 2019): https://
www.bbc.com/news/uk-politics-47192232 

43. Dron Mantis de BAE Systems: https://www.airforce-technology.com/
projects/mantis-uav/ 

44. Dron Magma de BAE Systems: https://www.baesystems.com/en/
article/magma-the-future-of-flight 

45. Dron Taranis de BAE Systems: https://www.baesystems.com/en/
product/taranis 

el projecte Many Drones Make Light Work, liderat per 
Blue Bear Systems (amb un consorci que inclou Airbus 
i altres) es planteja desenvolupar eixams de drons au-
tònoms de baix cost, que han de “portar a un nou pa-
radigma a les operacions en camps de batalla... això 
permetrà que l’eixam pugui realitzar simultàniament 
missions complexes contra objectius simples o múlti-
ples de manera altament eficaç”.46 En resum, el Regne 
Unit està treballant intensament per progressar en el 
desenvolupament de drons autònoms i en particular, 
d’eixams de drons amb autonomia.

La crisi dels combustibles fòssils i l’escalfament glo-
bal està obrint, a més, nous escenaris per als drons 
militars. Segons un informe a Sky News (de setembre 
de 2019),47 els drons Reaper de les Forces Aèries Re-
ials del Regne Unit podrien acompanyar els vaixells de 
guerra britànics en la seva escorta a petroliers brità-
nics a l’estret d’Ormuz. De fet, el Regne Unit ja té drons 
Reaper a Kuwait per a operacions sobre Iraq i Síria. 

Espanya

Tot i que Espanya ha declarat en diverses ocasions 
que les persones i els operadors han de mantenir 
un control humà significatiu sobre tots els sistemes 
d’armament i que no té intenció de desenvolupar ar-
mes totalment autònomes, s’ha oposat a la prohibició 
de les armes totalment autònomes. En canvi, Espa-
nya creu que els estats haurien d’avançar en el camí 
d’acordar una declaració política o codi de conducta 
sobre aquestes armes totalment autònomes. A la re-
unió d’experts governamentals del Grup CCW de març 
del 2019, Espanya va afirmar en primer lloc que les ar-
mes han de romandre sota un clar control humà, però 
matisant a continuació que aquest control humà sig-

46. Projecte “Many Drones Make Light Work”, declaracions de Ian Williams-
Wynn: https://industryeurope.com/uk-mod-invests-2-5m-in-drone-
swarm-tech/ 

47. Sky News, setembre de 2019: https://news.sky.com/story/
british-drones-could-be-deployed-to-the-gulf-amid-crisis-with-
iran-11800345 

Taula 5 . Regne unit: Alguns drons amb possibilitat de capacitats autònomes

Nom dron dimensions Vol Països Ronda? Eixam?
Capacitats 
autònomes 

futures

Mantis Long=19,8 ?, 30, 560 UK No No Probable

Taranis 10
?, ?, 

supersònic
UK No No Sí

Many drones Projecte Projecte UK No Sí Sí

Magma Projecte Projecte UK No No Possible

Maple Projecte Projecte UK No Sí Sí

Dimensions: Envergadura en metres entre extrems de les ales
Vol: Capacitat de vol en Km, id. en hores, velocitat màxima en Km/h
Països: on s’està usant. Codis segons: https://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm 
Ronda: Es tracta d’un dron (“loitering”) que ronda? – Els drons de control remot no ho són
Eixam: És tracta d’un eixam de drons? (“drone swarm”)
Capacitats autònomes: possibilitat de transformar-se en una arma autònoma
Font: Annex 1 i pàgines web de les empreses fabricants
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nificatiu s’aconsegueix quan els humans comprenen 
la manera com es comportaran les armes i quan els 
humans mantenen l’oportunitat d’intervenir.48 L’am-
bigüitat de la postura espanyola va quedar palesa en 
afirmacions com que “la decisió d’afrontar la força le-
tal hauria de ser presa per éssers humans”, tot i que 
podia ser preocupant que “la interacció home-màqui-
na en aquests casos pogués dificultar l’eficàcia mili-
tar, en acabar frenant les operacions”.49 Espanya va 
afirmar que actualment no disposa d’armes totalment 
autònomes, però no va garantir si no desenvoluparia 
aquests sistemes en un futur.

Les dades de l’Annex 1 mostren que Espanya dispo-
sa o disposarà d’un bon conjunt de drons militars de 
fabricació pròpia, amb una indústria espanyola que 
compta amb empreses com Indra, Airbus, Thales, Ma-
rine Instruments i Alpha Unmanned Systems (veure 
Annex 1), a més de col·laboracions amb alguna univer-
sitat com la de Sevilla. El dron Fulmar de Thales s’ha 
exportat a Malàisia i està sent utilitzat en tasques de 
vigilància marítima,50 mentre que la direcció general 
d’adquisicions d’armament i material ha comprat el 
dron Mantis de Indra per tasques de reconeixement51 i 
l’exèrcit espanyol ha comprat dos drons armats Alpha 
80052 (Annex 1). Els projectes del ministeri de defensa 
espanyol amb Airbus inclouen un dron armat Atlantis 
per a Colòmbia i la producció d’un sistema d’eixam 
de drons.53 Aquest “eixam autònom podrà ser llançat 
des de diverses plataformes aèries o des de terra” se-
gons Jesús Martín, líder del projecte a Airbus Defence 
& Space. La DGAM manifesta que els EEUU i la Xina 
ja disposen d’aquests sistemes disruptius de drons 
(que han fet demostracions d’eixams de drons amb 
103 drons als EEUU i 119 drons a la Xina). Espanya no 
vol quedar enrere.

Resta d’Europa

La postura als països de la resta d’Europa és ambigua. 
Tot i que la proposta de Fons Europeu de Defensa pro-
hibeix finançar el desenvolupament d’armes autòno-
mes letals sense possibilitat de control humà a partir 

48. Declaració d’Espanya a la reunió del CCW de 26 de marc de 2019 a 
Ginebra. Disponible a: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.ht
ml?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_1
0h06&position=9205 

49. Declaració d’Espanya a la reunió del CCW de 26 de marc de 2019 a 
Ginebra (2). Disponible a: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.
html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9
_15h09&position=5693 

50. Malàisia usa el dron español Fulmar en la vigilancia marítima: https://
www.shephardmedia.com/news/uv-online/mmea-selects-thales-
uav/ 

51. La DGAM compra el Dron Mantis de Indra: http://www.infodron.es/
id/2019/02/20/noticia-compra-mantis-indra.html 

52. Espanya compra drons Alpha 800 de l’empresa madrilenya Alpha 
Unmanned Systems: https://www.rpas-drones.com/alpha-800-
helicoptero/ 

53. Contracte de la DGAM a Airbus per a la compra d’un eixam de drons: 
http://www.infodron.es/id/2019/01/03/noticia-compra-enjambre-
drones-airbus-espana.html?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=infodron 

de l’any 2021, hi ha dos projectes importants que es 
plantegen anar cap al desenvolupament d’armament 
autònom: el projecte de dron de combat nEUROn,54 
desenvolupat amb cooperació internacional, liderat 
per Dassault Aviation i amb la participació de Fran-
ça, Grècia, Itàlia, Espanya, Suècia i Suïssa, i el projecte 
Barracuda d’EADS,55 que implica Alemanya i Espanya. 
Caldrà veure si la pressió de les empreses i d’alguns 
Estats fa canviar la proposta actual europea pel que 
fa al desenvolupament de sistemes letals autònoms. 

La postura de les empreses

Un informe de PAX del 201956 classifica un total de 
50 empreses internacionals segons tres criteris re-
lacionats amb els sistemes militars robòtics i la seva 
autonomia, i ho fa en base a les seves respostes a una 
enquesta que els autors van enviar a totes elles: 1) si 
estan desenvolupant tecnologies que puguin acabar 
sent rellevants per a noves armes autònomes le-
tals, 2) si treballen en projectes militars relacionats 
amb aquestes armes, i 3) si han pres un compromís 
d’abstenir-se de contribuir-hi en el futur. El resultat 
ha estat que, de les 50 empreses enquestades, 7 es 
pot dir que desenvolupen “bones pràctiques”, 22 són 
empreses “mitjanament preocupants” i 21 es poden 
classificar com a “molt preocupants”.57 A més, mol-
tes empreses tecnològiques, i especialment les que 
treballen en contractes militars, no disposen de cap 
protocol públic que permeti garantir que els seus tre-
balls no contribueixen a les armes autònomes letals. 
Google es troba entre les empreses amb bones pràc-
tiques, després de la seva negativa a continuar el pro-
jecte Maven (veure capítol 6). Però entre les empreses 
del grup més preocupant podem veure Amazon, Mi-
crosoft, Anduril, Clarifai i Palantir (totes dels EEUU) 
i AerialX (Canadà). Segons l’informe de PAX ja citat, 
“tant Amazon com Microsoft liciten actualment [agost 
de 2019] per a aconseguir el contracte JEDI de 10.000 
milions de dòlars del Pentàgon que servirà com a in-
fraestructura-núvol per a soldats sobre el terreny. El 
cap del projecte ha explicat que “aquest programa 
tracta realment d’incrementar la letalitat del nostre 
departament”. [Jeffrey] Bezos, el cap d’Amazon, ha cri-
ticat que algunes empreses tecnològiques donin l’es-
quena als projectes de Defensa dels EEUU. I [Satya] 
Nadella, directora general de Microsoft, també ha de-
fensat la seva política sobre contractes militars. No 
és clar on posen la línia vermella, aquestes 2 empre-

54. Dron nEUROn, Projecte liderat per Dassault: https://www.dassault-
aviation.com/en/defense/neuron/introduction/ 

55. Projecte Barracuda, EADS: https://www.army-technology.com/
projects/barracuda-demonstrator-uav/ 

56. Informe de PAX (2019): “Major Tech Companies may be putting world 
at risk from Killer Robots”: https://www.paxforpeace.nl/newsroom/
major-tech-companies-may-be-putting-world-at-risk-from-killer-
robots 

57. Informe de PAX (2019): Criteris i informació sobre les empreses: 
https://www.paxforpeace.nl/media/files/highlights---dont-be-evil.
pdf 

https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&position=9205
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&position=9205
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/158251CC-F1AB-4612-922A-FD57F70B0CBE_10h06&position=9205
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=5693
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=5693
https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/3FCEC61E-B001-432A-964F-123C6522D8B9_15h09&position=5693
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/mmea-selects-thales-uav/
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/mmea-selects-thales-uav/
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/mmea-selects-thales-uav/
http://www.infodron.es/id/2019/02/20/noticia-compra-mantis-indra.html
http://www.infodron.es/id/2019/02/20/noticia-compra-mantis-indra.html
https://www.rpas-drones.com/alpha-800-helicoptero/
https://www.rpas-drones.com/alpha-800-helicoptero/
http://www.infodron.es/id/2019/01/03/noticia-compra-enjambre-drones-airbus-espana.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infodron
http://www.infodron.es/id/2019/01/03/noticia-compra-enjambre-drones-airbus-espana.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infodron
http://www.infodron.es/id/2019/01/03/noticia-compra-enjambre-drones-airbus-espana.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infodron
https://www.dassault-aviation.com/en/defense/neuron/introduction/
https://www.dassault-aviation.com/en/defense/neuron/introduction/
https://www.army-technology.com/projects/barracuda-demonstrator-uav/
https://www.army-technology.com/projects/barracuda-demonstrator-uav/
https://www.paxforpeace.nl/newsroom/major-tech-companies-may-be-putting-world-at-risk-from-killer-robots
https://www.paxforpeace.nl/newsroom/major-tech-companies-may-be-putting-world-at-risk-from-killer-robots
https://www.paxforpeace.nl/newsroom/major-tech-companies-may-be-putting-world-at-risk-from-killer-robots
https://www.paxforpeace.nl/media/files/highlights---dont-be-evil.pdf
https://www.paxforpeace.nl/media/files/highlights---dont-be-evil.pdf
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ses, pel que fa a l’aplicació militar de les seves noves 
tecnologies. [D’altra banda,] Palantir, una empresa 
d’IA, té les seves arrels en l’organització de capital 
risc In-Q-Tel, de la CIA, i va obtenir un contracte de 
800 milions de dòlars de l’exèrcit dels Estats Units 
per construir i desplegar un sistema d’intel·ligència 
artificial “que ajudarà els soldats a analitzar zones 
de combat en temps real”. Palantir no va respondre 
l’enquesta de PAX.

Com diu la Medea Benjamin (Benjamin, 2013: 37), als 
EEUU hi ha un sector industrial que no ha estat afectat 
per la crisi: és el sector de les empreses que fabriquen 
l’instrumental d’alta tecnologia que s’utilitza a les 
guerres modernes. Són els productes que conformen 
el darrer gran negoci exportador dels Estats Units. I si 
ens fixem en els drons, diu la Medea Benjamin, veiem 
que el complex militar-industrial es troba en plena ex-

pansió. Els sistemes militars robòtics, i en particular 
els drons, han aconseguit abaratir dràsticament les 
operacions militars58 mentre permetien incrementar 
el volum de negoci del sector industrial militar. És un 
mercat en expansió, va dir Ashton B. Carter, del De-
partament de Defensa dels EEUU, (Benjamin, 2013: 
37). Mercat que només és possible si hi ha empreses 
que col·laboren en projectes militars avançats i en 
particular en projectes que vulguin incrementar l’au-
tonomia dels sistemes militars robòtics i drons. Calen 
més empreses que desenvolupin “bones pràctiques”, i 
moltes menys de les “molt preocupants”.

58. The Economist (setembre de 2019): https://www.economist.com/
science-and-technology/2019/09/07/artificial-intelligence-is-
changing-every-aspect-of-war 

https://www.economist.com/science-and-technology/2019/09/07/artificial-intelligence-is-changing-every-aspect-of-war
https://www.economist.com/science-and-technology/2019/09/07/artificial-intelligence-is-changing-every-aspect-of-war
https://www.economist.com/science-and-technology/2019/09/07/artificial-intelligence-is-changing-every-aspect-of-war
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Els drons militars al món: països 
fabricants i usuaris . desenvolupament de 
drons que ronden i eixams de drons

El Mapa 1 mostra els països fabricants de drons mi-
litars armats, junt amb els països (documentats) que 
n’han importat i desplegat. Les dades provenen de les 
taules de l’Annex 1 i de la informació que recull Rusi.
org59 pel que fa a països de l’Orient Mitjà. 

Els drons que ronden i els eixams de drons poden 
fàcilment incorporar sistemes autònoms de decisió, 
són econòmics, es troben a l’abast d’un gran nombre 
de països60 (i fins i tot d’organitzacions no estatals) i 
poden per tant canviar el mapa geopolític dels conflic-
tes armats els pròxims anys. El Mapa 2 mostra l’estat 
actual dels països fabricants i usuaris d’aquests dos 
tipus de drons.

4 .2 ACCIONS SOBRE CIVILS

Els atacs amb drons armats sovint no surten als di-
aris, però mostren un ritme de creixement continuat 
els darrers anys. En un informe sobre 2017 (a data de 
tancament d’aquest informe encara no es disposa de 
dades sobre 2018), Arthur Holland Michel i Dan Gettin-
ger (Holland, 2018: 5-6) analitzen les dades sobre el 
nombre d’atacs amb drons dels EEUU. L’estudi compa-
ra les dades segons dues fonts diferents (el “Long War 
Journal” (LWJ) i el “Bureau of Investigative Journalism”, 
BIJ), atesa la manca de transparència dels governs en 
aquest tema. A Somàlia, segons LWJ es va passar de 
15 atacs el 2016 a 31 el 2017; segons BIJ, aquests va-
lors són 14 i 34. La concordança és força bona, amb un 
pas de 14 o 15 a més de 30 (l’any 2015 n’hi havia hagut 
11). A Pakistan, segons LWJ l’evolució va ser de 3 a 8, i 
segons BIJ, de 3 a 5. Però el més alarmant és el Iemen, 
que segons LWJ va passar de 44 atacs el 2016 a més 
de 120 el 2017, i segons BIJ l’evolució va ser de 37 a 
124. A més, segons Nick Turse, Henrik Moltke i Alice 
Speri, Estats Units ha fet uns 550 atacs amb drons a 
Líbia des de 2011.61 Cal dir que les actuals polítiques 
de l’administració dels EEUU permeten que els mili-
tars i la CIA ataquin persones sospitoses amb drons, 
i les matin sense necessitat d’aprovació per part de 
cap alt funcionari (sempre que la persona sospitosa 
no tingui altes responsabilitats). A més, el president 
Trump ha relaxat les regulacions per a les operacions 
amb drons a Somàlia contra membres d’Al-Shabab, 
declarant que certes parts de Somàlia eren “àrees 
d’hostilitats actives” (una designació que tradicional-

59. Rusi.org: Desplegament de drons armats a l’Orient Mitjà: https://
drones.rusi.org/countries/ 

60. David Hambling, Center for the Study of Existential Risc, University 
of Cambridge (juny de 2019). Drones, Swarming and the Future of 
Warfare. Disponible a: https://www.cser.ac.uk/news/appg-future-
generations-drones-swarming-and-future/ 

61. Nick Turse, Henrik Moltke i Alice Speri (2018), The Intercept: https://
theintercept.com/2018/06/20/libya-us-drone-strikes/ 

ment s’usa a zones de guerra com Afganistan i Síria). 
Els Estats Units també duen a terme atacs amb drons 
com a mínim a Níger, Líbia, l’Afganistan, Síria i l’Iraq, 
(Holland Michel, 2018: 5-6) amb un nombre indeter-
minat de víctimes civils.

Aquest increment d’operacions amb drons armats 
acaba matant persones civils, com explica, per exem-
ple, Amnistia Internacional al seu informe sobre So-
màlia: cinc dels atacs dels EEUU amb drons a Somàlia 
els anys 2017 i 2018 van causar un total de 14 morts 
civils.62 És impossible, però, poder confeccionar una 
llista exhaustiva d’atacs a civils amb drons, a causa 
de l’opacitat dels governs, exèrcits i agències de se-
guretat. En tot cas, podem trobar notícies d’atacs a 
camps de refugiats63 (amb informes contradictoris 
entre el Pakistan i els EEUU), d’atacs Israelians amb 
víctimes civils a la franja de Gaza,64 d’atacs de drons 
dels EEUU al Iemen amb un 33% de víctimes civils,65 
i molts altres6.

A més, els atacs amb drons podrien estar promo-
vent atacs terroristes suïcides que incrementarien el 
nombre de víctimes civils els dies següents a l’atac 
del dron. Els autors d’aquest estudi de la campanya 
AOAV66 van trobar que, al Pakistan, hi havia un nom-
bre d’atacs suïcides lleugerament més elevat els 
dies d’atacs amb drons, però que l’augment era més 
important uns 3 dies després dels atacs. Aquest in-
crement és prou significatiu estadísticament com per 
poder suggerir que els atacs amb drons poden estar 
fomentant actes terroristes que encara incrementen 
més el nombre de víctimes civils. I les xifres són pre-
ocupants, perquè entre gener de 2011 i gener de 2019, 
per exemple, al Pakistan hi ha hagut 199 atacs amb 
drons i 182 atemptats suïcides.

Els sistemes de vigilància de fronteres són un altre ti-
pus de sistemes que han estat dissenyats específica-
ment per a vigilar (i si cal, atacar) persones civils. Com 
ja hem comentat, els dos principals països que han 
desenvolupat sistemes armats per al control de fron-
teres terrestres són Israel i Corea del Sud. En particu-
lar, Israel va ser un dels primers països que va revelar 

62. Amnistía Internacional: La guerra amagada dels EEUU a Somàlia (2019). 
Disponible a: https://www.amnesty.org/download/Documents/
AFR5299522019ENGLISH.PDF 

63. Atac amb drons a Pakistan. The New York Times. Disponible a: https://
www.nytimes.com/reuters/2017/11/30/world/asia/30reuters-
pakistan-usadrone.html 

64. Atac amb drons a la franja de Gaza. Times of Israel: Disponible a: 
https://www.timesofisrael.com/gaza-fire-kite-flyers-threaten-to-
step-up-attacks-after-idf-injures-3/ 

65. Un terç de les persones mortes amb drons nord-americans al Iemen 
el 2018 eren civils. The Associated. Disponible a: https://www.
militarytimes.com/news/your-military/2018/11/14/hidden-toll-of-us-
drone-strikes-in-yemen-nearly-a-third-of-deaths-are-civilians-not-
al-qaida/ 

66. Saeed, Spagat i Overton. Drone strikes and suicide attacks in Pakistan. 
Informe de AOAV (2019). Disponible a: https://aoav.org.uk/wp-content/
uploads/2019/03/Drone-strikes-and-Suicide-bombings-in-Pakistan-
examined-1.pdf 

https://drones.rusi.org/countries/
https://drones.rusi.org/countries/
https://www.cser.ac.uk/news/appg-future-generations-drones-swarming-and-future/
https://www.cser.ac.uk/news/appg-future-generations-drones-swarming-and-future/
https://theintercept.com/2018/06/20/libya-us-drone-strikes/
https://theintercept.com/2018/06/20/libya-us-drone-strikes/
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5299522019ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5299522019ENGLISH.PDF
https://www.nytimes.com/reuters/2017/11/30/world/asia/30reuters-pakistan-usadrone.html
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que havia “desplegat robots completament automa-
titzats i vehicles militars de conducció automàtica” per 
patrullar la frontera amb la franja de Gaza “governada 
per Palestina” (Slijper, 2019: 27). De fet i com és ben 
conegut, el conflicte israelià-palestí i l’ocupació que 
Israel ha decidit exercir sobre els territoris palestins 
han estat al centre dels principals motors dels nous 
desenvolupaments militars de l’estat d’Israel (el com-
plex militar-industrial d’Israel és alhora un motor del 
conflicte). Israel continua desenvolupant i desplegant 
sistemes de control de fronteres com el RoBattle, que 
combina un vehicle terrestre no tripulat amb un dron 
d’ala fixa i es mou de manera autònoma entre punts 
d’interès per realitzar diverses tasques d’observació, 
detecció i atac.67 A més, el RoBattle pot enviar víde-
os en temps real sota demanda, alertant també de 
possibles irregularitats al centre de comandament i 
control. D’altra banda, els Estats Units tenen previst 
desplegar drons a la frontera sud68 i estan treballant 
en un projecte de drons submarins per a protegir les 
fronteres costaneres.69

A Europa, Frontex té un pla de vigilància de fronte-
res amb drons, i ja ha desplegat drons Falco EVO de 
Leonardo a Lampedusa, dins d’un programa d’avalu-
ació de possibles alternatives.70 D’altra banda, i com 
explica Mark Akkerman (Akkerman, 2018), el mes de 
setembre de 2018, Frontex va anunciar l’inici dels vols 
de prova de drons israelians a Itàlia, Grècia i Portugal. 
L’objectiu era estudiar si els drons Heron d’Israel po-
dien ser eines útils per a detectar i capturar els refu-
giats. Segons el lloc web del fabricant, el dron Heron 
ha estat “provat en combat”. Aquesta és la manera de 
dir que ha estat utilitzat durant diversos atacs d’Isra-
el a Gaza. Segons Mark Akkerman, Frontex ha fet els 
primers passos per desenvolupar relacions “estratè-
giques” amb Israel, i vol incrementar aquesta coope-
ració. Un dels objectius és “l’aprenentatge mutu”. És 
probable que es tracti d’un eufemisme per intercan-
viar tàctiques sobre què cal fer contra les persones 
que fugen de la pobresa o de la persecució (Akkerman, 
2018). D’altra banda, el juny de 2018, la UE va publicar 
que la companyia israeliana Windward havia estat 
adjudicatària d’un contracte per valor d’un milió de 
dòlars per treballar en un projecte “d’anàlisi maríti-

67. El dron Robattle de IAI: Times of Israel, Juny de 2018. Disponible a: 
https://www.timesofisrael.com/iai-develops-ground-to-air-robot-
system-for-border-surveillance/ 

68. Desplegament de drons de vigilancia de les fronteres Sud d’Estats 
Units per part de la Guardia Nacional. The Washington Post. Disponible 
a: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destinatio
n=%2fworld%2fnational-security%2ftroops-sent-by-trump-to-
border-will-fly-drones-gather-intel--and-clear-brush-too%2f2018%-
2f04%2f09%2f8f608250-3c08-11e8-a7d1-e4efec6389f0_story.
html%3f&utm_term=.4aad0fa45fd6 

69. Projecte de la Marina dels EEUU amb la Universitat “Florida Atlantic”. 
Disponible a: https://www.newswise.com//articles/fau-awarded-
1.25-million-by-u.s.-navy-for-research-in-support-of-unmanned-
marine-vehicle-platforms 

70. Frontex desplega drons Falco EVO a Lampedusa. Disponible a: https://
www.unmannedsystemstechnology.com/2018/12/falco-evo-uas-
deployed-under-eu-surveillance-research-programme/ 

ma” dirigit per Frontex (Gabi Ashkenazi, ex cap dels 
militars d’Israel, és assessor de Windward, i David Pe-
traeus, que va comandar les tropes nord-americanes 
que van ocupar l’Iraq i l’Afganistan, és un dels seus 
inversors, segons Akkerman). La pressió israeliana 
és clara: Amnon Sofrin, representant de l’empresa 
israeliana Elta (filial d’Israel Aerospace Industries) i 
ex-membre sènior del Mossad, ha defensat que Euro-
pa hauria de prioritzar la “seguretat” sobre les lliber-
tats civils (Akkerman, 2018). A més de Frontex, i entre 
molts altres exemples, podem citar el desplegament 
de drons de vigilància de fronteres a Estònia71 i a Hon-
dures (en aquest cas, amb drons Skylark-3 israelians 
de Elbit Systems72). 

Cal tenir en compte, a més, la facilitat que hi ha per 
a petits països, organitzacions de tota mena i fins i 
tot per a persones amb una mínima expertesa, per 
fabricar nous drons armats73 i per a convertir drons 
comercials en drons armats que poden acabar ata-
cant persones no involucrades en conflictes. L’Admi-
nistració Federal d’Aviació (FAA) dels EEUU va emetre 
fa poc un avís als operadors de drons, advertint-los 
que és il·legal equipar drons amb armes perilloses que 
puguin causar morts o ferits greus. En l’avís, l’agèn-
cia explica que “fer funcionar un dron amb una mu-
nició d’aquestes així pot causar danys importants a 
persones i també al compte bancari de qui l’estigui 
usant”.74 Aquesta anècdota sorprenent no fa més que 
mostrar el fàcil que pot acabar sent la proliferació 
i l’ús de drons per a l’atac indiscriminat a persones 
(l’advertència de la FAA es basa en el fet que posar 
“armes perilloses” en drons i fer-los volar viola la 
“Llei de Re-autorització” de 2018 de la FAA, cosa que 
pot comportar multes de fins a 25.000 dòlars). En els 
pròxims anys, les accions sobre civils poden acabar 
partint de tota mena d’organitzacions i fins i tot de 
persones aïllades.

Les accions militars i “de seguretat” amb sistemes mi-
litars robòtics i drons armats han canviat radicalment 
els escenaris de guerra, que han passat de concen-
trar-se en objectius militars i estratègics, a atacs in-
discriminats que afecten greument la població civil no 
involucrada. Això planteja elements nous que caldrà 
discutir i analitzar en profunditat des d’una perspec-
tiva ètica i jurídica. 

71. Drons de vigilancia de fronteres a Estònia. Disponible a: https://news.
err.ee/653720/border-guard-gets-surveillance-drones 

72. Hondures compra drons Elbit Skylark-3 a Israel. Disponible a: http://
www.infodron.es/id/2018/08/07/noticia-honduras-incorpora-drones-
vigilar-fronteras.html 

73. David Hambling, Center for the Study of Existential Risc, University 
of Cambridge (juny de 2019). Drones, Swarming and the Future of 
Warfare. Disponible a: https://www.cser.ac.uk/news/appg-future-
generations-drones-swarming-and-future/ 

74. Veure (darrera consulta, el 6-9-2019): https://gizmodo.com/faa-
warns-dont-you-dare-put-a-flamethrower-on-your-dro-1837591864
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4 .3 RECERCA ACTuAL EN INTEL·LIgÈNCIA 
ARTIFICIAL AMB POTENCIAL APLICACIó A 
dRONS MILITARS 

En l’actualitat, les noves armes i els drons armats 
encara no podem dir que siguin totalment autònoms 
en el sentit d’autonomia d’ús indicat al capítol 3. Al-
guns projectes de l’Agència de Projectes de Recerca 
Avançada de Defensa dels Estats Units (DARPA), per 
exemple, volen desenvolupar eixams de drons que 
puguin actuar amb “intervenció humana limitada”.75 
Però és cert que determinats països estan dedicant 
importants esforços amb l’objectiu de tenir, durant 
els propers anys, sistemes armats de combat amb 
autonomia constructiva i sistemes de decisió basats 
en tècniques d’aprenentatge profund. 

Als Estats units, la recerca en intel·ligència artifi-
cial amb potencial aplicació a drons militars és una 
prioritat nacional. El mes de juliol de 2018, el govern 
dels EEUU va publicar les prioritats nacionals de re-
cerca. En el document, la IA i els sistemes autònoms 
s’esmentaven de manera destacada, tant en general 
com en el context militar: “Com que els adversaris 
aprofiten les tecnologies emergents per amenaçar 
la nació, és imprescindible que invertim en R+D per 
mantenir la superioritat militar i mantenir el poble 
americà segur. Això requereix una inversió prioritza-
da en IA, sistemes autònoms, vehicles hipersònics, 
sistemes nuclears modernitzats, i capacitats avança-
des en microelectrònica, informàtica i cibernètica”.76 
Dos mesos després, el setembre de 2018, el Pentà-
gon es va comprometre a fer la inversió més gran 
de la història en sistemes d’intel·ligència artificial (IA) 
per a sistemes militars armats, amb una previsió de 
gastar-se 2.000 milions de dòlars en els propers cinc 
anys a través de l’Agència de Projectes de Recerca 
en Defensa Avançada (DARPA), per a “desenvolupar 
la següent generació de tecnologies d’intel·ligència 
artificial”.77 De fet, i com explica Justin Doubleday, 
DARPA ja no invertirà en noves plataformes que no 
disposin de capacitats autònomes.78 Alguns dels pro-
jectes militars relacionats amb intel·ligència artificial 

75. Article a Defense One: https://www.defenseone.com/
technology/2018/11/us-militarys-drone-swarm-strategy-just-
passed-key-test/153007/?oref=DefenseOneTCO (darrera consulta, 
7-9-2019)

76. Oficina executive del president dels EEUU: Memorandum for the Heads 
of Executive Departments and Agencies, 31 July 2018: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/ uploads/2018/07/M-18-22.pdf, pàg. 
2. Més informació a: https://www.paxforpeace.nl/publications/all-
publications/the-state-of-ai 

77. DARPA: ‘DARPA Announced $2 Billion Campaign to Develop Next 
Wave of AI Technologies’, 7 Sept. 2018: https://www.darpa.mil/news-
events/2018-09-07 - També: DARPA - AI Next Campaign: https://www.
darpa.mil/work-with-us/ai-next-campaign I Zachary Fryer-Biggs, 
The Pentagon plans to spend $2 billion…: https://www.theverge.
com/2018/9/8/17833160/pentagon-darpa-artificial-intelligence-ai-
investment 

78. Justin Doubleday, article a Inside Defense, febrer de 2019: https://
insidedefense.com/daily-news/darpa-focused-platforms-significant-
amount-autonomy 

es desenvolupen en col·laboració amb universitats i 
centres de recerca, com el MIT79 i Carnegie Mellon.80 
I el programa Skyborg de les forces aèries dels EEUU 
vol poder desplegar drons de combat autònoms l’any 
2023.81 

Una de les prioritats de recerca del Departament de 
Defensa dels Estats Units és la que es focalitza en 
mini-drons i eixams de drons autònoms. El programa 
de recerca en autonomia lleugera de DARPA ha acabat 
ja la seva fase 2, i ara es concentrarà en incrementar 
la capacitat computacional dels drons estudiats.82 
Pel que fa als eixams autònoms de drons militars83 i 
com ja hem vist, DARPA està desenvolupant eixams 
sofisticats de combat en el seu programa “OFFensive 
Swarm-Enabled Tactics”,84 mentre que l’exèrcit dels 
EEUU està col·laborant amb diverses empreses com 
NextGen Federal Systems amb l’objectiu de dissenyar 
i fabricar sistemes d’intel·ligència artificial i l’aprenen-
tatge automàtic per a eixams de drons.85 El desen-
volupament de nous eixams de drons és quelcom 
que canviarà amb tota probabilitat els escenaris de 
guerra.86 

Els drons i armes que fabrica Israel tenen un impor-
tant grau d’autonomia ja en aquests moments (Slijper, 
2019: 27). Podem posar l’exemple del Harpy (dron que 
ronda), que acaba destruint l’objectiu i destruint-se. 
Un vídeo d’IAI (Israel Aerospace Industries) del 2014 
explica que Harpy funciona de manera autònoma, de-
tectant i destruint radars enemics. El mateix que el 
dron SkyStriker de Elbit Systems, que “pot localitzar, 
detectar i destruir objectius designats pels operadors 
amb una munició de 5 kg instal·lada a l’interior del seu 
fuselatge, amb alta precisió” (Slijper, 2019: 27). D’altra 
banda, el fabricant xinès de drons DJI integrarà els 

79. The U.S. Air Force is partnering with the Massachusetts Institute of 
Technology to launch a program to advance the study of artificial 
intelligence, maig de 2019: https://www.auvsi.org/industry-news/mit-
us-air-force-launching-program-advance-artificial-intelligence 

80. DoD is launching the US Army’s Artificial Intelligence Task Force in 
collaboration with Carnegie Mellon University, febrer de 2019: https://
www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/the-state-of-ai 

81. The U.S. Air Force Research Laboratory issued a capability request 
for information on technologies for its Skyborg program, abril 2019: 
https://www.flightglobal.com/news/articles/usaf-research-
lab-looks-for-skyborg-prototype-drone-456953/ - També a 
l’article de Valerie Insinna a C4ISRNET: https://www.c4isrnet.com/
air/2019/03/14/introducing-skyborg-your-new-ai-wingman/

82. DARPA: Fase 2 del programa en autonomía lleugera, agost de 2018: 
https://www.c4isrnet.com/unmanned/2018/07/30/darpas-fast-
lightweight-autonomy-program-tests-the-scouting-software-of-
tomorrows-wars/

83. Clayton Schuety i Lucas Will, article a War on the Rocks, setembre 2018: 
https://warontherocks.com/2018/09/an-air-force-way-of-swarm-
using-wargaming-and-artificial-intelligence-to-train-drones/ 

84. DARPA i eixams de drons, octubre de 2018: https://www.
shephardmedia.com/news/uv-online/darpa-seeks-proposals-third-
offset-swarm-sprint/ 

85. NextGen Federal Systems: contracte per a desenvolupar sistemes de 
IA per a eixams de drons, febrer de 2019: https://www.wvnews.com/
news/wvnews/morgantown-wv-company-awarded-army-contract-
to-develop-swarming-drone/article_319bbd2a-97e5-517c-8b82-
8822753bdfc2.html 

86. Thomas McMullan, BBC News (Març de 2019). Disponible a: https://
www.bbc.com/news/technology-47555588 
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https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/darpa-seeks-proposals-third-offset-swarm-sprint/
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/darpa-seeks-proposals-third-offset-swarm-sprint/
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/darpa-seeks-proposals-third-offset-swarm-sprint/
https://www.wvnews.com/news/wvnews/morgantown-wv-company-awarded-army-contract-to-develop-swarming-drone/article_319bbd2a-97e5-517c-8b82-8822753bdfc2.html
https://www.wvnews.com/news/wvnews/morgantown-wv-company-awarded-army-contract-to-develop-swarming-drone/article_319bbd2a-97e5-517c-8b82-8822753bdfc2.html
https://www.wvnews.com/news/wvnews/morgantown-wv-company-awarded-army-contract-to-develop-swarming-drone/article_319bbd2a-97e5-517c-8b82-8822753bdfc2.html
https://www.wvnews.com/news/wvnews/morgantown-wv-company-awarded-army-contract-to-develop-swarming-drone/article_319bbd2a-97e5-517c-8b82-8822753bdfc2.html
https://www.bbc.com/news/technology-47555588
https://www.bbc.com/news/technology-47555588
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sistemes de processament d’intel·ligència artificial de 
l’empresa israeliana CEVA en els seus drons multiro-
tor Mavic 2.87

A l’informe de PAX (Slijper, 2019) es pot trobar infor-
mació detallada sobre el desenvolupament recent 
de les tècniques d’intel·ligència artificial en el marc 
de projectes militars als Estats Units i Israel, així com 
també a la Xina, Rússia, el Regne Unit, França, Isra-
el i Corea del Sud. Aquest informe de PAX forma part 
d’una iniciativa destinada a dissuadir el sector privat 
de contribuir al desenvolupament d’armes letals au-
tònomes, cercant sinergies amb el sector privat per 
intentar evitar que les armes letals autònomes es 
facin realitat.

A Europa, la proposta de Fons Europeu de Defensa 
prohibeix finançar el desenvolupament d’armes au-
tònomes letals sense possibilitat de control humà a 
partir de l’any 2021.88 Sí que es podrà finançar, en can-
vi, el desenvolupament de sistemes d’alerta ràpida i 
de contra-mesures amb objectius defensius (Fortuny, 
2019). D’altra banda, l’expressió “sistemes d’alerta 
ràpida i contra-mesures amb objectius defensius” és 
tan imprecisa que pot incloure una gran varietat d’ar-
mes. Caldria un redactat inequívoc de prohibició, amb 
independència de l’existència o no de dispositius de 
control humà (Fortuny, 2019) indeterminats. I alguns 
projectes, com el projecte europeu Roborder89 inves-
tiguen l’ús de tècniques d’intel·ligència artificial per al 
desenvolupament d’eixams de drons intel·ligents per a 
vigilar les fronteres europees per terra, mar i aire.90 O 
el projecte conjunt d’Airbus i Ansys, que vol dissenyar 
sistemes de control de vol crítics per a sistemes autò-
noms de combat aeri.91 Però de fet, aquest és un debat 
encara obert a Europa, com ho demostra el discurs 
que va fer Federica Mogherini el novembre de 2018 a 
la conferència anual de l’Agència Europea de Defen-
sa,92 on va dir que la UE ha de definir els límits per a 
l’ús de la intel·ligència artificial a la guerra, afegint que 
“els humans sempre han de mantenir el control de 
l’ús de força letal”. Tot i això, més endavant va afegir 
que cal “afavorir la innovació i tenir una indústria forta 
perquè això és essencial per a la seguretat d’Europa 
[...] i això també és cert pel que fa a la IA [...] perquè 

87. Notícia de Globes: https://en.globes.co.il/en/article-dji-deploys-ceva-
chips-in-camera-drones-1001277991 

88. ENAAT, carta de la societat civil als Europarlamentaris, setembre de 
2019: http://enaat.org/wp-content/uploads/2019/09/Letter-to-new-
EP_EU-Peace-Project-under-Threat_02.09.2019.pdf 

89. Projecte Roborder de la EU: https://roborder.eu/ 
90. The Incercept: drons per vigilar les fronteres europees: https://

theintercept.com/2019/05/11/drones-artificial-intelligence-europe-
roborder/ 

91. Projecte de drons autonoms, d’Airbus i Ansys: http://www.infodron.es/ 
r.php?u=L2lkLzIwMTkvMDYvMjAvbm90aWNpYS1haXJidXMtYW5zeXMtY 
WxpYW4tZGVzYXJyb2xsYXItY29tYmF0ZS5odG1sfDF8MXwyODkyfDEyNQ== 

92. Intervenció de Federica Mogherini (novembre de 2018) a la conferència 
anual de l’Agència Europea de Defensa: https://www.defensenews.
com/global/europe/2018/11/30/eu-members-seek-common-ground-
on-autonomous-weapons 

els europeus no ens podem permetre perdre el temps 
i ser menys innovadors que altres potències mundi-
als. És una qüestió de creixement econòmic i és una 
qüestió de seguretat”, va dir. 

En Gregory Allen (Allen, 2019) dóna les claus per en-
tendre la postura dels principals països involucrats 
en aquesta nova tecnologia de guerra quan explica 
els discursos contradictoris que ha trobat a la Xina. 
D’una banda, el nou pla de desenvolupament de la 
intel·ligència artificial (AIDP) que va publicar el juliol 
de 2017 el Consell de l’Estat de la Xina diu, al princi-
pi: “La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en un 
nou focus de competència internacional. La IA és una 
tecnologia estratègica que liderarà en el futur; els 
principals països desenvolupats del món consideren 
que el desenvolupament de la IA és una important 
estratègia per a millorar la competitivitat nacional i 
protegir la seguretat nacional”. I de fet, els líders de 
la Xina, inclòs el president Xi Jinping, creuen que estar 
al capdavant en les tecnologies de IA és fonamental 
per al futur de la seva potència militar i econòmica. 
És el mateix que manifestava Zeng Yi, alt executiu de 
la tercera companyia de defensa més gran de la Xina, 
al Fòrum Xiangshan el 24 d’octubre de 2018, quan va 
predir que el 2025 les armes autònomes letals serien 
habituals, i va dir: “En els futurs camps de batalla, no 
hi haurà gent que lluiti [...] l’ús militar de la IA és cada 
cop més inevitable. Estem segurs que aquest serà el 
futur”. En canvi, Fu Ying, vicepresidenta de la Comis-
sió d’Afers Exteriors del Congrés Nacional del Poble, 
el 15 de juliol de 2018 va dir que hi ha acord entre els 
tecnòlegs i els responsables polítics xinesos sobre 
l’amenaça que la nova tecnologia [IA] pot suposar per 
a la humanitat, afegint que cal cooperar per prevenir 
la seva amenaça. I el “Llibre blanc sobre seguretat i 
intel·ligència artificial”, publicat el setembre de 2018 
per l’Acadèmia Xinesa de Tecnologies de la Informa-
ció i Comunicacions (CAICT, un influent “think tank” 
del govern xinès), feia una crida al govern xinès per 
a que “eviti la cursa d’armes d’intel·ligència artificial 
entre països”. Gregory Allen (Allen, 2019) parla també 
de l’opinió d’alguns militars xinesos, que pensen que 
aquestes tècniques de IA en sistemes militars robòtics 
poden “baixar els llindars de les accions militars”, per-
què els estats, vista la manca de risc de mort, podrien 
estar més disposats a atacar-se mútuament amb sis-
temes militars amb IA. Els oficials xinesos també es 
van manifestar preocupats perquè aquests sistemes 
podrien fer més probables les percepcions errònies, 
les decisions incorrectes i l’escalada involuntària dels 
conflictes, atesa la manca de normes ben definides 
sobre el seu ús. En poques paraules: ens trobem amb 
posicions a favor dels sistemes LAWS basades so-
bretot en la competitivitat (si ho fan els altres, ho 
hem de fer nosaltres, per no quedar-nos enrere) que 
poden portar a situacions on es prenguin decisions 

https://en.globes.co.il/en/article-dji-deploys-ceva-chips-in-camera-drones-1001277991
https://en.globes.co.il/en/article-dji-deploys-ceva-chips-in-camera-drones-1001277991
http://enaat.org/wp-content/uploads/2019/09/Letter-to-new-EP_EU-Peace-Project-under-Threat_02.09.2019.pdf
http://enaat.org/wp-content/uploads/2019/09/Letter-to-new-EP_EU-Peace-Project-under-Threat_02.09.2019.pdf
https://roborder.eu/
https://theintercept.com/2019/05/11/drones-artificial-intelligence-europe-roborder/
https://theintercept.com/2019/05/11/drones-artificial-intelligence-europe-roborder/
https://theintercept.com/2019/05/11/drones-artificial-intelligence-europe-roborder/
http://www.infodron.es/r.php?u=L2lkLzIwMTkvMDYvMjAvbm90aWNpYS1haXJidXMtYW5zeXMtYWxpYW4tZGVzYXJyb2xsYXItY29tYmF0ZS5odG1sfDF8MXwyODkyfDEyNQ
http://www.infodron.es/r.php?u=L2lkLzIwMTkvMDYvMjAvbm90aWNpYS1haXJidXMtYW5zeXMtYWxpYW4tZGVzYXJyb2xsYXItY29tYmF0ZS5odG1sfDF8MXwyODkyfDEyNQ
http://www.infodron.es/r.php?u=L2lkLzIwMTkvMDYvMjAvbm90aWNpYS1haXJidXMtYW5zeXMtYWxpYW4tZGVzYXJyb2xsYXItY29tYmF0ZS5odG1sfDF8MXwyODkyfDEyNQ
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/11/30/eu-members-seek-common-ground-on-autonomous-weapons
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/11/30/eu-members-seek-common-ground-on-autonomous-weapons
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/11/30/eu-members-seek-common-ground-on-autonomous-weapons
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basades en percepcions errònies, morts “col·laterals”, 
més accions militars, i una escalada involuntària dels 
conflictes.

La situació és altament preocupant, pel fet que 
aquests sistemes de decisió (capítol 3) es demos-
tra que tenen fiabilitat limitada, amb una probabili-
tat d’error garantida que a més és significativa i no 
petita. A diferència dels programes tradicionals amb 
codi formal i comprovable, els paràmetres d’aques-
tes xarxes neuronals queden fora de qualsevol ex-
plicabilitat, cosa que genera dubtes seriosos sobre 
la seva fiabilitat, els possibles biaixos, i la possibi-
litat de rendició de comptes. I de fet, la intel·ligència 
artificial farà més fàcil pensar en la guerra en abs-
tracte, i per tant serà més difícil parar les guerres, 
diuen Allegra Harpootlian i Emily Manna.93 Perquè 
cal no oblidar que els errors dels algorismes de les 
armes autònomes seran vides humanes. I d’errors 
n’hi haurà, com bé expliquen Will Knight i Karen Hao 
a la revista de revisions tecnològiques del MIT.94  

93. Allegra Harpootlian i Emily Manna, article a Tom Dispatch, maig de 
2019: https://www.thenation.com/article/tom-dispatch-american-
warfare-drones-military-tech-robot/ 

94. Will Knight i Karen Hao (2019): Never mind killer robots: here are six real 
AI dangers to watch out for in 2019. MIT Technological Review 2019: 
https://www.technologyreview.com/s/612689/never-mind-killer-
robotshere-are-six-real-ai-dangers-to-watch-out-for-in-2019/ 

Tot plegat porta a un gran nombre de consideracions 
ètiques sobre la seva fiabilitat (capítol 3) i sobre la 
seva possibilitat de compliment de principis com els 
de precaució, responsabilitat, discriminació i propor-
cionalitat (capítol 7). 

El Secretari General de l’ONU, António Guterres, ho 
va expressar així als actes commemoratius dels 100 
anys de la fi de la primera Guerra Mundial, el novem-
bre de 2018 a París:95 “L’ús de la intel·ligència artificial 
per a fabricar noves armes és un greu perill. I la pers-
pectiva de tenir màquines que tinguin la capacitat, per 
si mateixes, de seleccionar i destruir objectius, genera 
enormes dificultats per a evitar l’escalada en els con-
flictes i per a garantir que, als camps de batalla, es 
garanteixin el dret internacional humanitari i la llei de 
drets humans. Per a mi hi ha un missatge molt clar: 
les màquines que puguin tenir el poder i la capacitat 
de matar persones són políticament inacceptables, 
són moralment repugnants, i haurien de ser prohibi-
des pel dret internacional”. 

95. Discurs del Secretari General de la ONU António Guterres (París, 
noviembre de 2018). Disponible a: https://www.un.org/press/en/2018/
sgsm19332.doc.htm 

https://www.thenation.com/article/tom-dispatch-american-warfare-drones-military-tech-robot/
https://www.thenation.com/article/tom-dispatch-american-warfare-drones-military-tech-robot/
https://www.technologyreview.com/s/612689/never-mind-killer-robotshere-are-six-real-ai-dangers-to-watch-out-for-in-2019/
https://www.technologyreview.com/s/612689/never-mind-killer-robotshere-are-six-real-ai-dangers-to-watch-out-for-in-2019/
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5 . LA PROLIFERACIó, ELS PAïSOS 
EMERgENTS I EL dOBLE úS

5 .1 . EL dOBLE úS, LA PROLIFERACIó I ELS 
PAïSOS PROduCTORS EMERgENTS: ELS 
CASOS dE TuRquIA I IRAN

Els drons poden diferir segons les seves caracterís-
tiques físiques i tècniques; la mida, el pes, el tipus de 
control remot, de propulsió, la potència, la velocitat, 
el tipus de combustible, el nivell d’autonomia, i un 
llarg etcètera. Una manera molt comuna de catego-
ritzar-los de forma binària és segons l’ús final per al 
qual han estat dissenyats, és a dir, d’aplicació civil o 
militar. Les aplicacions civils són diverses, com per 
exemple fotografia, monitoratge, transport, i poden 
ser útils per a nombrosos sectors econòmics –agri-
cultura, telecomunicacions, entreteniment, inves-
tigació, etcètera− o per a múltiples qüestions civils 
amb les quals els governs tracten, com per exemple 
podria ser la cura del medi ambient o el desplega-
ment de rescats. Les aplicacions militars inclouen la 
recol·lecció d’informació, tasques de reconeixement, 
vigilància o identificació. I és clar, a aquestes funcions 
s’hi afegeix l’ús dels drons com a armes, una trans-
formació tan simple com és incorporar armament 
al vehicle i coordinar-lo amb el sistema de control 
remot.

L’ús dels drons és molt divers, només limitat per la 
capacitat creativa de la ment humana, però el fet que 
al vehicle per se se li pugui incloure gairebé qualsevol 
complement –incloent-hi l’armament– sempre que 
les característiques físiques i tècniques ho permetin, 
fa que la línia entre l’aplicació civil i militar sigui molt 
borrosa. És a dir, la transformació d’un dron civil en un 
de militar és completament factible, inclús pel que fa 
als drons armats. Aquesta característica inherent dels 
drons, coneguda com a doble ús, és endèmica a les 
tecnologies militars en general. La gran majoria d’ar-
mes i vehicles militars fan ús de components, conei-
xements tècnics i capacitats productives idèntics als 
utilitzats en productes d’ús civil (Schulzke, 2018: 3). 
El doble ús dels drons complica una regulació que 
limiti la seva proliferació, i en conseqüència facilita 
aquesta última.

La manera en que el doble ús fa complicada la regula-
ció va així. El doble ús afecta el producte final –el dron 
acabat-, els seus components i el software integrat. 
Qualsevol esforç o inversió en recerca i desenvolu-
pament en components, software i drons per a ús 
civil beneficiarà inevitablement el seu ús i conversió 
a l’esfera militar. El desenvolupament de tecnologi-
es de drons a l’esfera civil és clarament beneficiós, 
i per tant limitar la seva producció amb l’argument 
que poden servir objectius militars, és contraprodu-
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ent. El focus, doncs, té més sentit que se situï sobre 
la limitació i contenció dels efectes que l’armament 
incorporat pot produir. No obstant tot això, el Tractat 
de Comerç d’Armes adoptat per l’Assamblea General 
de les Nacions Unides el 2013, i en vigor des de finals 
del 2014, en el seu article 5.3 que contempla les ca-
tegories d’armes per les Nacions Unides a les quals 
aplica el tractat, implícitament inclou els drons, ja que 
ben bé poden formar part de la categoria ‘aeronaus 
de combat’ (Stohl & Dick, 2018). 

Existeixen altres mecanismes de regulació i control de 
drons com per exemple el Wassenaar Arrengement, 
pel qual 41 països acorden controls a les exportaci-
ons d’armes convencionals, productes de doble ús 
i tecnologies relacionades per a evitar que caiguin 
en mans de grups armats no estatals o d’estats que 
puguin cometre violacions dels drets humans (Zwi-
jnenburg & Postma, 2018: 37). 

Un altre aspecte sobre el qual activistes, organitza-
cions i legisladors ja estan preveient, és el desenvo-
lupament de l’automatització de drons armats; un 
exemple és la campanya Stop Killer Robots, que busca 
prohibir drons armats completament autònoms. De 
nou, la recerca i desenvolupament en l’automatitza-
ció de drons civils ho farà possible per als drons d’ús 
militar, un fet que genera preocupacions i qüestions 
morals.

La proliferació de drons armats s’està donant a cau-
sa dels avantatges que ofereixen en termes militars. 
Són els mateixos avantatges pels quals el president 
nord-americà Barack Obama va prioritzar i consoli-
dar-ne l’ús en la ‘guerra contra el terror’ liderada pels 
Estats Units d’Amèrica. Alguns d’aquests punts que 
fan els drons atractius per als governs són l’absència 
de risc pel pilot, l’alternativa molt més efectiva que 
representa en comptes de desplegar físicament tro-
pes al terreny –en termes polítics−, el baix cost de 
producció, i les seves capacitats per romandre durant 
llargues durades o una zona indicada –incrementant 
les possibilitats de capturar molta més informació−, 
i l’efectivitat combinada amb tecnologies de sensors 
i sistemes d’armament de ‘precisió’ (Zenko & Kreps, 
2014:10; Zwijnenburg & Postma, 2018: 48; Stohl & 
Dick, 2018: 1). En un principi els països productors i ex-
portadors líders eren els Estats Units, Israel i la Xina. 
Una bona part de la proliferació de drons, però, ha 
vingut de la mà dels països de la ‘segona onada’ que 
els han adquirit de la Xina (Weinberger, 2018). A més 
s’hi han sumat països emergents que han impulsat la 
seva pròpia producció de drons militars armats com 
són els casos de Turquia, l’Iran, l’Índia, el Pakistan o 
Taiwan. En aquest capítol tractarem en més detall els 
casos de Turquia i l’Iran, ja que són dos països que han 
volgut impulsar decididament la producció domès-
tica de drons. El fàcil accés i convertibilitat en drons 
armats també ha atret grups armats no estatals que 

Taula 6 . Països emergents en el desenvolupament de drons armats, excloent els diversos 
països europeus, Turquia i l’Iran

País Any dron

Austràlia 2017 Prototipus de Boeing

Bielorússia 2018 Yastreb i Burevestnik-MB

Georgia 2015 Helicòpter no tripulat del centre de recerca ‘Delta’

Índia 2016 Rusto m II

Corea del Nord 2012 Drons xinesos i nordamericans modificats. Desenvolupament del Banghyun 5.

Pakistan 2013 Burraq i shahpar

Àrabia Saudita 2017 Acord per establir una planta de producció de drons xinesos Caihong

Sud-àfrica 2010 Drons de la companyia Denel Dynamics

Corea del Sud 2015 Anunci oficial pel desenvolupament de drons domèstics per la Korean Aerospace Industries

Taiwan 2013 Prototipus MALE de llarga durada desenvolupat per la nacional ASRD

E.A.U. 2002 United 40 block 5

Ucraïna 2016 AN-BK-1 Horlytsia i Yatagan-2

Regne Unit 2005 Taranis UCAV

Font: New America (2019)
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han utilitzat petits drons improvisats per a realitzar 
tasques d’observació o cometre atacs violents, com 
han estat els casos de Hizbullah o l’autoanomenat 
Estat Islàmic.96

En definitiva, els esforços de Washington, que han es-
tat i persisteixen, per a limitar la proliferació de drons 
armats ha fracassat. El món es troba en una nova cur-
sa global per adquirir i desenvolupar les tecnologies 
de drons. A més, els Estats Units d’Amèrica ha creat 
un precedent d’impunitat amb centenars de morts ci-
vils –i d’execucions sumàries de terroristes en cerca 
i captura− que no frenarà que altres països continuïn 
amb la mateixa dinàmica.

5 .2 TuRquIA, AMBICIó I ÈXIT

Tal com relata el periodista Umar Farooq a un article 
a The Intercept (2019), <<si es pogués dir que el pro-
grama de drons letals de Turquia té un padrí −god-
father−, el seu nom és Selçuk Bayraktar>>. Bayraktar 
és el gendre del president turc Erdogan, és a dir, el 
marit d’una de les seves filles. Els drons Bayraktar, de 
l’empresa Baykar Makina, filial del grup empresarial 
Bayraktar, han gaudit de tot el suport governamental 
gràcies a la privilegiada relació de Selçuk amb l’elit 
política turca.

Les inestables relacions de la Turquia d’Erdogan amb 
els seus socis occidentals de l’OTAN, en especial amb 
els EUA, han derivat en l’aposta decidida d’aquest país 
per produir els seus propis drons, en conseqüència 
trencant amb la dependència d’Occident pel que fa 
a l’adquisició i ús d’aquest armament tan preuat. Tot 
això en consonància amb l’impuls que la indústria 
militar domèstica a Turquia ha experimentat en els 
últims anys, amb un creixement en les vendes per un 
valor d’aproximadament 1.000 milions de dòlars o un 
22% en el període 2012-2016, arribant a la xifra de 
gairebé 6.000 milions de dòlars (SASAD, 2016). 

El grup Bayraktar té els seus orígens als anys cin-
quanta, amb la producció i venda de peces d’auto-
mòbil com a negoci principal. Amb el pas del temps 
creixeria adquirint els drets de distribució d’impor-
tants marques d’automòbils a Turquia o entrant al 
sector immobiliari i turístic. Selçuk Bayraktar, amb 
estudis d’enginyeria elèctrica al prestigiós MIT a Bos-
ton, ja apuntava maneres quan el 2005 presentava 
el seu futur projecte per a la producció domèstica 
de drons armats a funcionaris d’alt rang. Aleshores 
Turquia ja tenia el seu propi programa per al desen-
volupament de drons, de la mà de les Indústries Ae-
roespacials Turques (TUSAŞ), de capital públic i de la 
principal fundació militar turca. Turquia, no obstant, 

96. Veure https://www.newamerica.org/in-depth/world-of-drones/5-
non-state-actors-drone-capabilities/ 

seguia apostant per la compra de drons estrangers. 
De fet, Turquia es va endinsar en la primera onada de 
drons a través de la compra de 6 drons desarmats 
GNAT 750s de la companyia estatunidenca General 
Atomics el 1996. L’ús que el país li va donar a la pri-
mera tanda de drons va ser el de realitzar tasques de 
monitoratge als moviments del seu enemic número 
1, la guerrilla kurda del PKK, amb presència i especi-
al moviment a les regions frontereres entre Turquia, 
l’Iraq i Síria. Després de problemes, desconfiances 
i acusacions de sabotatge respecte a una segona 
tanda de drons desarmats, aquest cop els israelians 
Heron entregats el 2011 –però encarregats 5 anys 
abans−, Turquia anunciava la posada en marxa de 
drons domèstics desenvolupats per l’estatal TUSAŞ, 
els drons Anka, encara però sense cap sistema d’ar-
mament integrat. 

L’última peça de la cadena, el desenvolupament d’un 
dron armat, vindria de la mà de Bayraktar, que ja s’ha-
via guanyat un nom movent-se entre les altes esfe-
res, guanyant concursos per a obtenir finançament 
i a través de les seves demostracions. L’any 2015 
presentava el dron TB2, el mateix any que es casava 
amb Sumeyye Erdogan, la filla menor del president. 
Des d’ençà que el TB2 forma part de la principal flota 
d’aeronaus de combat de l’exèrcit turc, amb més de 
80 exemplars produïts –i almenys 46 en mans de les 
diverses forces de seguretat turques−, sobretot per 
a detectar i eliminar efectius del PKK a sòl intern i a 
l’altra banda de la frontera amb l’Iraq i Síria.

Pel que fa a les característiques tècniques del TB2, 
que el fan tan valuós, pot volar fins a una altitud d’uns 
aproximadament 7 quilòmetres fins a 24 hores –pel 
que es qualifica com a dron de ‘long endurance’ o 
llarga durada/resiliència−, amb un rang de fins a 150 
quilòmetres des del punt de control, i amb una capa-
citat per a portar càrrega explosiva de fins a 54 qui-
los (Farooq, 2019). Equipats amb míssils de l’empresa 
armamentista turca Roketsan –almenys 23 dels 46 
en mans de les forces de seguretat turques− pesen 
menys de 700 kg cadascun. El model insígnia de la fili-
al de drons del grup Bayraktar ha tingut tant d’èxit que 
en els últims 24 mesos se’n van exportar 6 a Qatar i 12 
a Ucraïna (Daily Sabah, 2019), a un preu de 5 milions 
de dòlars per unitat (Lapaiev, 2019). L’èxit dels drons 
TB2 forma part de l’increment en exportacions d’ar-
mament o de ‘productes de defensa’ turcs, un 170% 
en els darrers 4 anys (Defenceweb, 2019).

A part del TB2, l’inventari de drons de les forces ar-
mades turques es completa amb els següents mo-
dels. El model mini –es pot llançar amb la mà− també 
de Baykar Makina del grup Bayraktar, anterior al fa-
mós TB2, amb funcions de reconeixement i vigilància 
(Army Technology, 2019). Els models Kargu i Alpagu, 

https://www.newamerica.org/in-depth/world-of-drones/5-non-state-actors-drone-capabilities/
https://www.newamerica.org/in-depth/world-of-drones/5-non-state-actors-drone-capabilities/
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de l’empresa pública armamentista turca STM, tam-
bé molt petits, de curt rang i durada, per a tasques 
de reconeixement, amb capacitat per portar petites 
càrregues de munició i amb l’opció de realitzar ‘atacs 
suïcides’ –el robot s’autodestrueix– contra vehicles 
lleugers i persones (STM, 2019).

L’Anka, ja mencionat, de les Indústries Aeroespacials 
Turques (TUSAŞ), amb 8 en ús per l’exèrcit turc i 22 
més d’encarregats (Daily Sabah 2, 2019), més gran i 
pesat (1 tona i mitja) que el model TB2, amb fins a 24 
hores de vol –llarga durada− i 1.000 km de rang, i amb 
capacitat de 200 kg més de càrrega, principalment 
míssils Roketsan (RUSI, 2019). La mateixa companyia 
disposa dels models Turna i Şimşek per a activitats 
d’entrenament de les forces armades.

En una posició inferior ens trobem amb el model 
Karayel de la contractista Vestel, amb capacitats 
i característiques similars al TB2, sense activitat 
registrada i encara en fase de testeig (RUSI, 2019). 
Per últim, una de les grans companyies del complex 
industrial turc, ASELSAN, està desenvolupant un 
sistema d’anti-drons –la proliferació de drons està 
donant lògicament impuls a tecnologies i sistemes 
dissenyades per a detectar i abatre drons (Hurriyet 
Daily News, 2019). 

Per acabar, en aquest apartat dedicat a Turquia, un 
dels nous productors de drons més interessants 
i preparats, fem referència a l’ús que les forces de 
seguretat i armades turques han fet i en fan d’aques-
tes tecnologies. Turquia utilitza i ha utilitzat els seus 
drons en les últimes operacions militars a Síria con-
tra les milícies kurdes YPG –acusat per Turquia de 
ser la branca siriana del PKK− i contra l’autoprocla-
mat Estat Islàmic. A l’anomenada per Turquia com a 
Operació Branca d’Oliva, els primers mesos de 2018, 
amb la qual va aconseguir l’ocupació de l’enclava-
ment kurd d’Afrin amb el suport de grups armats si-
rians islamistes, els drons TB2 Bayraktar van tenir un 
rol primordial. Amb 4.000 hores de vol només durant 
aquesta agressió militar, van truncar les habilitats 
de les YPG per a defensar-se i mantenir el control 
d’aquest territori (Daily Sabah 3, 2018). Un any abans, 
a l’operació Escut de l’Èufrates, amb la que Turquia 
expulsava l’Estat Islàmic del nord de Síria, a l’oest 
de l’Èufrates, però frenava l’avenç territorial kurd de 
l’est cap a l’oest, aquests mateixos drons ja s’haurien 
posat en marxa (Ahval, 2018). Però a part de Síria, 
Turquia ha emprat i segueix fent-ho al nord de l’Iraq 
–a les muntanyes de Qandil, on el PKK té les seves 
bases, o a Sinjar−, també per a matar persones d’im-
portància als rangs més alts del PKK,97 i sorprenent-
ment al seu propi territori, concretament al sud-est, 

97. Veure http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-neutralizes-most-
wanted-pkk-suspect-in-northern-iraq-135849 

on el PKK hi té presència i suport popular conside-
rable (War is Boring, 2018). Airwars (2019) estima 
entre 411 i 749 víctimes civils des del juliol de 2015 a 
l’Iraq i Síria causades pels bombardejos de les forces 
armades turques, on el número atribuïble als drons 
es desconeix, tot i que molts dels atacs efectuats 
per avions tripulats de combat poden haver tingut el 
suport previ de drons de reconeixement i vigilància 
no armats. Turquia actua amb impunitat, no existeix 
cap mena de control intern ni transparència, i qual-
sevol crítica pot ser constitutiva de delicte fins i tot 
en casos obvis i flagrants amb morts civils com el de 
Mehmet Temel.98

Per últim, Turquia també empra drons al conflicte bèl-
lic a Líbia en suport del govern de coalició instigat per 
les Nacions Unides i contra les faccions opositores del 
general Haftar, que han aconseguit abatre’n almenys 
quatre (Israel Defense, 2019).

5 .3 IRAN, VOLuNTAT I PERSEVERANçA TOT  
I LES SANCIONS

El règim iranià ha volgut participar també de la nova 
carrera armamentista per a adquirir o produir drons. 
En aquest cas, ha optat per la segona opció, degut a 
les enormes restriccions internacionals a les seves 
importacions, però a pesar del règim de sancions im-
posat al país.

Una de les claus de l’èxit d’Iran ha estat l’enginyeria 
inversa, és a dir, la còpia de sistemes de drons nord-
americans i israelians que ha pogut interceptar. Per 
exemple, del RQ-170 Sentinel de la nordamericana 
Lockheed Martin o del Hermes-450 israelià (Rob 
O’Gorman & Chris Abbott, 2013: 9).

El model de dron més important és el Shahed-129, de-
senvolupat per la Qods Aviation Industries de capital 
públic. Es va presentar el 2012 i és un dron de llar-
ga durada –fins a 24 h i 2.000 km en cada ús− i rang 
mig des del punt de control, estimat en 150 km. A part 
de realitzar activitats de reconeixement i espionat-
ge, també pot utilitzar-se per a efectuar missions de 
combat. L’altre model és el Mohajer 6, de la mateixa 
armamentista, amb característiques similars. S’esti-
ma que del primer model l’Iran en té a les seves mans 
entre uns 25 i 40, i del segon, entre 5 i 10 (RUSI, 2019). 
A aquests els acompanyen sèries de menor gama 
com l’Ababil d’HESA, amb models de curt i mig rang 

98. Mehmet Temel era un civil kurd de la regió de Hakkari que va morir 
assassinat pel bombardeig d’un dron turc. En el moment de l’impacte 
es trobava amb uns familiars una àrea per fer barbacoes, quan un cotxe 
amb els que es creuen 4 milicians del PKK van parar al costat d’ells per 
fer-los preguntes. La crítica i qüestionaments posteriors van venir fins 
i tot de la mà del partit opositor CHP poc sospitós de ser ‘terrorista’. 
Els familiars de Temel, ferits a l’explosió, van acabar a la presó per 
col·laboració amb el PKK. Veure https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2017/09/turkey-siha-uav.html 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-neutralizes-most-wanted-pkk-suspect-in-northern-iraq-135849
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-neutralizes-most-wanted-pkk-suspect-in-northern-iraq-135849
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/turkey-siha-uav.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/turkey-siha-uav.html
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i també equipables amb armament (Zwijnenburg & 
Postma, 2018: 21). El Karrar, també de la pública HESA, 
és un model de llarga durada previ al Shahed-129 (Rob 
O’Gorman & Chris Abbott, 2013: 9).

Les forces armades i de seguretat d’Iran utilitzen els 
seus drons sobretot en àrees fronterers amb exis-
tència de grups rebels armats –al Balutxistan i Kur-
distan iranians. No obstant, també s’ha comprovat, o 
l’Iran ha admès, el seu ús a Síria –contra grups armats 
rebels i l’Estat Islàmic− o l’Iraq –sobretot contra l’Es-
tat Islàmic− on el règim xiïta té un paper fonamental 
en apuntalar els respectius règims (Gettinger, 2016). 
Per últim, també s’ha acusat l’Iran de proveir drons 

tant a Hizbullah99 –el grup politicomilitar xiïta del Lí-
ban− com als rebels hutis del Yemen,100 en contra d’Is-
rael i l’Aràbia Saudita respectivament, sobretot per a 
activitats de reconeixement i espionatge, però en el 
cas dels hutis també per a executar atacs.

99. Veure Hoenig, Milton (2014) ‘Hezbollah and the Use of Drones as a 
Weapon of Terrorism’ Public Interest Report | Spring 2014 – Volume 67 
Number 2

100. Veure https://www.janes.com/article/85871/saudi-led-coalition-
identifies-yemeni-attack-uav o https://www.janes.com/
article/87372/houthi-uavs-infiltrate-saudi-airspace 

https://www.janes.com/article/85871/saudi-led-coalition-identifies-yemeni-attack-uav
https://www.janes.com/article/85871/saudi-led-coalition-identifies-yemeni-attack-uav
https://www.janes.com/article/87372/houthi-uavs-infiltrate-saudi-airspace
https://www.janes.com/article/87372/houthi-uavs-infiltrate-saudi-airspace
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6 . EL CAMÍ CAP A LA PROhIBICIó 
dE LES ARMES AuTòNOMES . 
L’ESFORç INTERNACIONAL CONTRA 
L’ARMAMENT AuTòNOM

6 .1 INTROduCCIó I VISIó hISTòRICA

La nostra societat viu immersa des de fa dècades en 
un procés d’acceleració tecnològic que ha transfor-
mat d’una manera irreversible el nostre món. La pe-
netració massiva de noves tecnologies en el nostre 
dia a dia ha adquirit un ritme exponencial erosionant 
el propi marc institucional generant un buit polític i 
social (Beck, 1998) que s’ha materialitzat en una des-
afecció sistèmica. Fenòmens com les “fake news” o el 
sorgiment de la pròpia noció de post-veritat (Sismon-
do, 2017) no poden ésser entesos sense el marc tec-
nològic que les ha emprat mitjançant una dissolució 
epistemològica de les fonts i la generació d’una nova 
consciència que troba la seva arrel en el desplega-
ment de les tecnologies de la informació.

Ens trobem així davant un escenari on es constata 
que en el temps actual resulta impossible generar bé, 
sense generar mal, tal com apunten Jerome Ravetz i 
Silvio Funtowicz (Ravetz, 1971; Funtowicz and Ravetz, 
2000). Un moment en què les externalitats negati-
ves associades al procés productiu i creatiu tenen la 

capacitat de superar la pròpia resiliència del sistema 
abocant-nos a un salt caòtic de conseqüències incer-
tes (Ostreikovsky et al ., 2018) degut, també, a la prò-
pia complexitat operativa dels sistemes tecnològics 
actuals. 

És en aquest context on el desenvolupament de la in-
tel·ligència artificial suposa un nou horitzó de possibi-
litats, com ja hem mencionat. Tant pel que respecta a 
la nostra organització social, política i econòmica com 
per a la pròpia comprensió de nosaltres mateixos, si-
tuant-nos davant una nova frontera que una vegada 
més ens omple de promeses sobre futurs brillants 
tal com ho han fet altres complexos tecno-industrials 
prèviament (Rodríguez, 2016). Així va passar amb el 
nuclear, quan ens prometia una font d’energia segura, 
barata i a l’abast de tothom, o quan la indústria trans-
gènica en la dècada dels 90 ens prometia acabar amb 
la fam al món.

És de forma semblant a aquests altres sets tecnolò-
gics com al llarg de l’últim any s’han anat elaborant 
tot un seguit de meta-narratives orientades a subrat-
llar totes les teòriques bondats de l’IA, sense prestar 
atenció al costat fosc de la mateixa i els greus riscos 
que representa pels drets civils i humans. Uns riscos 
que van més enllà de la pròpia militarització de la tec-
nologia (Martinez-Quirante and Rodríguez-Alvarez, 
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2018) i que es pot traduir en una cristal·lització de la 
desigualtat tal com apunta Cathy O’Neil en la seva 
obra “Armes de destrucció matemàtica” (O’Neil, 2017) 
a causa de problemes com la manca de neutralitat, o 
el seu propi processament heurístic.

Ens trobem així davant una revolució tecnològica que 
està cridada a transformar no només el nostre món, 
sinó fins i tot la nostra comprensió del mateix, ja que 
com afirmava Culkin nosaltres, donem forma a les 
nostres eines i elles després ens donen forma a no-
saltres (McLuhan, 1972). I és que més enllà del relat 
fictici sobre la teòrica neutralitat, eficiència i eficàcia 
de la IA, la realitat subjacent és que la tecnologia no-
més pot ser entesa com un amplificador de la volun-
tat humana (ITU and XPRIZE, 2017), on els seus usos 
poden ser creatius, al mateix temps que destructius.

Així, la present secció té com a principal objectiu em-
marcar els esforços que s’han anat duent a terme al 
llarg de la darrera dècada (2009-2019) per reduir els 
riscos associats amb la militarització de la intel·ligèn-
cia artificial donant especial importància a la noció de 
control humà significatiu en els sistemes d’armament 
autònom. Un concepte que cal subratllar, no només 
té una aplicació específica en els àmbits militars sinó 
que hauria de ser estesa als processos civils autò-
noms que tenen la capacitat d’afectar amb profundi-
tat vides humanes, tal com poden ser la concessió de 
crèdits, l’acceptació en universitats o la selecció de 
personal. Àrees que si més no, escapen de l’objectiu 
del present treball, però resulten exemplificadores de 
l’impacte que la IA pot tenir per la nostra societat, i per 
la cristal·lització de la desigualtat (McQuillan, 2015; 
Noble, 2016) entre d’altres factors, així com sobre la 
importància del manteniment del control humà sobre 
qualsevol procés que tingui impactes elevats sobre la 
vida de les persones. 

A més, també caldria subratllar que el moviment que 
volem descriure contra el sorgiment dels sistemes 
d’armament autònom (LAWS per les seves sigles en 
anglès), enllaça amb altres lluites que ens han prece-
dit, com el moviment antinuclear, el moviment contra 
les mines antipersona o contra les bombes de dis-
persió, si bé aquesta vegada, per primer cop, la soci-
etat civil ha sigut capaç d’organitzar-se abans d’una 
completa proliferació d’aquests sistemes, podent dir 
que s’estructura com un moviment eminentment pre-
ventiu gràcies a les lliçons extretes d’altres processos 
com el tractat de no proliferació nuclear que no va ser 
capaç d’aconseguir una completa prohibició d’aquest 
tipus d’armes.

D’aquesta manera, i abans de començar a repassar 
l’històric de la lluita contra l’armament autònom ens 
agradaria recordar que en la primavera de 1945, Leó 

Szilard101 va presentar una memòria amb els seus ar-
guments contra l’ús de la bomba atòmica a James F. 
Byrnes, que en aquell moment estava a punt de ser 
nomenat secretari d’estat. Malauradament per a Szi-
lard, Byrnes es va negar rotundament a compartir la 
nota amb Truman. Si bé i malgrat la seva reprovació 
per Byrnes, Szilard seguia convençut en les seves cre-
ences i va treballar per redactar una nova petició amb 
signatures de científics i tècnics del projecte Manhat-
tan. Aquesta vegada, però, el general Groves va insistir 
que la petició s’encaminés a través de la cadena de 
comandament, només a través dels canals oficials.

Szilard, va afirmar en el seu comunicat de forma con-
tundent que la bomba atòmica tindria conseqüències 
geopolítiques desastroses, va elaborar una petició ar-
gumentant que els atacs atòmics al Japó “no es podri-
en justificar, almenys fins que no es fessin públics els 
detalls que s’imposaren després de la guerra al Japó 
i que el Japó se’ls donés l’oportunitat de rendir-se”. 
Aquesta demanda era, en realitat, més moderada que 
la proposició original de Szilard, que demanava que 
evités a tota costa l’ús de la bomba.102

Així en aquella ocasió, les veus dels experts, dels ci-
entífics i dels acadèmics que es van oposar a l’ús de 
l’armament nuclear no va ser escoltada, produint un 
canvi de paradigma en les relacions internacionals 
que es van condemnar a una proliferació d’un tipus 
d’armament que va arribar a amenaçar la pròpia 
supervivència de l’espècie a través del paradigma de 
la destrucció mútua assegurada i el posterior “hivern 
nuclear”.

Ara, una vegada més, ens trobem davant del sorgi-
ment d’un tipus d’armament que degut a la seva prò-
pia natura i l’amenaça que representa per al control 
humà sobre el conflicte, conduirà no només a una 
nova carrera d’armament, sinó que a més té la poten-
cialitat d’alterar els equilibris geopolítics obrint una 
nova era d’inestabilitat global que podria abocar-nos 
una vegada més a la guerra. Fonamentalment a cau-
sa de factors com la imprevisibilitat d’aquests nous 
sistemes. 

Entenent que el seu desplegament podria portar-nos 
entre d’altres, a guerres accidentals dotades d’un 
gran potencial d’escalabilitat, així com altres ininten-
cionades i perilloses conseqüències. Ja que no està 

101. Leo Szilard va ser un físic i inventor hongariano-americà que va 
desenvolupar la idea de la reacció en cadena nuclear el 1933. Va ser 
fonamental al començament del Projecte Manhattan, escrivint la 
carta per a la signatura d’Albert Einstein en el 1939 animant els EUA 
a començar a construir la bomba atòmica. També va ser físic cap al 
Chicago Met Lab des del 1942 fins al 1946.

102. La pàgina web del biogràf de Slizard, Gene Dannen, ofereix nombrosa 
documentació al voltat dels posicionament de Slizard sobre l’ùs de 
l’armament nuclear http://www.dannen.com/decision/index.html 
(22/09/2019)

http://www.dannen.com/decision/index.html
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clar com els sistemes d’armament autònom disse-
nyats i implementats per forces oposades poden re-
accionar i interactuar entre si, essent aquesta pròpia 
interacció entre sistemes autònoms una de les grans 
preocupacions existents i una de les majors amena-
ces a les quals ens enfrontem.

Cal recordar, a més la importància clau que té el man-
teniment del control humà sobre tot el cicle de vida 
de l’arma, especialment si recordem esdeveniments 
del passat, com l’incident del 25 de setembre de 1983, 
quan la xarxa d’alerta primerenca coneguda com a 
Oko de l’URSS va avisar d’un llançament de míssils 
americans contra territori soviètic, fet que exigia un 
contraatac per part dels procediments establerts. No-
més va ser la decisió d’un home, Stanislav Petrov (In-
fobae, 2018), qui a partir de la seva capacitat d’anàlisi 
(i humanitat) va qualificar el fet com una falsa alarma 
evitant així un conflicte nuclear que podria haver tin-
gut efectes devastadors per la nostra espècie. Si el 
sistema haguera sigut completament autònom potser 
l’escenari final hagués sigut completament diferent.

Així, podríem dir que la nostra responsabilitat, com a 
generació, no és altra que salvaguardar el planeta de 
tecnologies que tenen la capacitat potencial d’ame-
naçar la pròpia supervivència de l’espècie, i condem-
nar-nos una vegada més als horrors de la Guerra. Va 
ser Albert Einstein qui va afirmar: “No sé amb quines 
armes es lluitarà la III Guerra Mundial, però la IV Guer-
ra Mundial es combatrà amb pals i pedres.”103 Pot ser 
que aquestes armes siguin autònomes si no fem prou 
per evitar-ho. Essent el gran repte actual mantenir el 
control humà sobre el conflicte, així com la supervisió 
humana sobre tot el cicle de vida de les armes.

6 .2 hISTòRIC dE LA LLuITA CONTRA LA 
MILITARITzACIó dE LA IA 

La militarització de la Intel·ligència Artificial es va 
conformar com un procés gradual, a partir d’usos 
específics de determinades tecnologies que intenta-
ven millorar la capacitat de recollida d’informació i 
reconeixement així com el seu processament per part 
dels exèrcits. No va ser fins que es va començar a ob-
servar el desenvolupament de sistemes d’armament 
autònom, és a dir, sistemes que tenen la capacitat 
de seleccionar objectius i eliminar-los sense control 
humà significatiu, quan van començar a sorgir veus 
crítiques davant del que s’entenia era una violació del 
dret internacional humanitari i del dret de la guerra 
recollit en les Convencions de Ginebra, a més d’una 
afronta a l’ètica així com als usos i costums de les 
nacions civilitzades.

103. Entrevista amb Alfred Werner, Liberal Judaism 16 (Abril-Maig 
1949), Einstein Archive 30-1104, as sourced in The New Quotable 
Einstein by Alice Calaprice (2005), p. 173

Així, algunes de les primeres veus que van sorgir aler-
tant dels riscos que suposava el que s’entreveia com 
l’inici d’una nova carrera d’armes van ser de membres 
de l’acadèmia, que l’any 2009 van conformar l’ICRAC104 
(International Committee for Robot Arms Control) i 
que en la seva primera declaració pública afirmaven:

“Donat el ràpid ritme de desenvolupament de la robòtica mi-

litar i els perills urgents que aquesta planteja per a la pau i la 

seguretat internacional i per als civils en guerra, demanem a 

la comunitat internacional que comenci urgentment un de-

bat sobre un règim de control d’armes per reduir l’amenaça 

que suposen aquests sistemes.

Proposem que aquest debat consideri el següent:

■■ El seu potencial per reduir el llindar dels conflictes ar-

mats;

■■ La prohibició de desenvolupar, desplegar i utilitzar sis-

temes no tripulats autònoms armats; a les màquines no 

se’ls hauria de permetre prendre la decisió de matar per-

sones;

■■ Limitacions del rang i de les armes que porten els siste-

mes no tripulats “home en el bucle” i el seu desplegament 

en postures que amenacen altres estats;

■■ Una prohibició d’armar sistemes no tripulats amb armes 

nuclears;

■■ La prohibició de desenvolupar, desplegar i utilitzar armes 

espacials amb robots”. (ICRAC, 2019)105

Un any més, tard, l’octubre de 2010, s’elaboraria la 
coneguda com a declaració de Berlin, un text clau, que 
va estructurar les bases de les reclamacions fetes des 
de la societat civil des d’aleshores:

“Declaració de Berlín

Donat el ràpid ritme de desenvolupament dels sistemes 

robòtics tele-operats i autònoms, demanem a la comunitat 

internacional que comenci una discussió sobre els perills ur-

gents que aquests sistemes suposen per a la pau i la segu-

retat internacional i als civils que continuen essent els que 

més pateixen els conflictes armats. Els sistemes autònoms 

i telemàtics armats tenen el potencial d’accelerar el ritme 

i el tempo de la guerra, per minar els controls i les regula-

cions de les armes existents, per agreujar els perills de la 

guerra asimètrica i per desestabilitzar la seguretat regional 

i global. En particular, els sistemes autònoms poden afavorir 

l’ús indiscriminat i desproporcionat de la força i enfosquir la 

responsabilitat moral i legal dels crims de guerra.

104. L’ICRAC és una Organització No Governamental (ONG). Es tracta d’un 
comitè internacional d’experts en tecnologia robòtica, intel·ligència 
artificial, ètica, relacions internacionals, seguretat internacional, 
control d’armes, dret internacional humanitari, i drets humans, 
preocupat pels perills que els robots militars suposen per a la pau 
i seguretat internacional així com per als civils durant la guerra. 
https://www.icrac.net/about-icrac/ (20/08/2019)

105. Declaració de Setembre de 2009 en Sheffield, UK, per als membres 
fundadors de ICRAC Juergen Altmann, Peter Asaro, Noel Sharkey i Rob 
Sparrow.

https://www.icrac.net/about-icrac/
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Nosaltres creiem:

■■ Que els riscos a llarg termini que planteja la prolifera-

ció i el desenvolupament d’aquests sistemes d’arma-

ment superen els beneficis a curt termini que poden 

semblar tenir.

■■ Que és inacceptable que les màquines controlin, de-

terminin o decideixin l’aplicació de la força o la violèn-

cia en conflicte o guerra. *En tots els casos en què s’ha 

de prendre aquesta decisió, almenys un ésser humà 

ha de ser responsable personalment i legalment de la 

decisió i de les seves conseqüències previsibles.

■■ Que el ritme i el tempo actual de la guerra augmen-

ten encara més per aquests sistemes i soscaven la 

capacitat dels éssers humans de prendre decisions 

responsables durant les operacions militars.

■■ Que la asimetria de les forces que aquests sistemes 

fan possible, anima els estats i els actors no estatals a 

perseguir formes de guerra que redueixen la seguretat 

dels ciutadans dels estats que els posseeixen.

■■ Que el fet que un vehicle sigui deshabitat no confereix 

un dret de violació de la sobirania dels estats.

Per tant, hi ha una necessitat urgent de crear un règim de 

control d’armes per regular el desenvolupament, l’adquisi-

ció, el desplegament i l’ús d’armes robotitzades autònomes 

o tele-operades.

Considerem que aquest règim hauria de prohibir:

■■ Més desenvolupament, adquisició, desplegament i ús 

d’armes robòtiques autònomes armades.

■■ Armar nous tipus de sistemes autònoms o tele-operats 

amb armes nuclears.

■■ El desenvolupament, desplegament i ús d’armes espa-

cials robòtiques.

Considerem que aquest règim hauria de restringir:

■■ L’abast i la càrrega útil dels vehicles deshabitats que fun-

cionen amb tele armats.

■■ El nombre, per classe i capacitat, de sistemes deshabitats 

armats amb teleoperació per qualsevol estat.

■■ La resistència d’aquests sistemes.

■■ El desenvolupament, l’adquisició i el desplegament de 

sistemes deshabitats armats per sota d’una mida míni-

ma.

––––––

* Les decisions sobre les quals s’ha d’aplicar aquest principi 

són:

■■ La decisió de matar o utilitzar la força letal contra un és-

ser humà.

■■ La decisió d’utilitzar una força perjudicial o incapacitant 

contra un ésser humà.

■■ La decisió d’iniciar un combat o un compromís violent 

entre les unitats militars.

■■ La decisió d’iniciar la guerra o la guerra entre estats o 

contra actors no estatals.

S’ha entès que en l’aplicació d’aquest principi, les defini-

cions rigoroses i específiques hauran de ser negociades 

com a termes d’una convenció global i que es podran fer 

certes excepcions en què l’ús de l’automatització en armes 

i sistemes de seguretat ha estat habitual, o on es pot fer un 

cas convincent per a la necessitat de l’automatització per 

protegir la vida humana de les amenaces immediates.

No obstant això, la comunitat mundial hauria de rebutjar ca-

tegòricament l’afirmació que la necessitat militar requeriria 

que els robots siguin capaços de prendre decisions de ma-

nera autònoma en l’ús de la força violenta per defensar-se i 

assegurar que prevalguin sobre els oponents.

En la mesura que aquest principi, a llarg termini, pugui limi-

tar l’eficàcia dels robots armats en el combat, especialment 

els uns contra els altres, s’ha de donar la benvinguda, com 

a mesura concreta, equitativa, verificable i aplicable, que pot 

ajudar a prevenir el malson, tan sovint anunciat, de la pèrdua 

del control humà sobre el manteniment de la seguretat, l’ús 

de la força letal i la conducció de la guerra, i la seva entrega 

a una tecnologia armada autònoma”.106

Aquesta declaració i els esforços del comitè per posar 
en agenda la problemàtica associada al sorgiment de 
sistemes d’armament autònom va afavorir un seguit 
de debats en el si del món del desarmament, captant 
l’atenció de les principals organitzacions que s’havien 
vist involucrades en altres lluites com el moviment 
anti-nuclear, el moviment per a la prohibició de les 
mines anti-persona, o contra les bombes de dispersió, 
entre d’altres.

Així, dos anys després de la declaració de Berlín, l’oc-
tubre de 2012, en una trobada realitzada a Nova York 
en la que participaven organitzacions vinculades a 
les lluites anteriorment esmentades es va comen-
çar a parlar obertament de la necessitat de crear una 
campanya internacional que tingués com a principal 
objectiu l’elaboració d’un tractat internacional que 
prohibís el desenvolupament i l’ús de l’armament 
autònom. Creant així les bases fundacionals de la 
campanya Stop Killer Robots que seria formalment 
presentada al públic a Londres l’any 2013. 

La campanya Stop Killer Robots, es conformaria 
així, com una coalició internacional creada des de la 
societat civil, i que comptava en el moment del seu 
naixement amb la participació d’organitzacions com 
Humans Rights Watch, Mines Action Canada, ICRAC 
(International Committee for Robot Arms Control), 
Pax Christi International, Nobel Women’s Initiative, 
així com la Women’s International League for Peace 
and Freedom, entre d’altres (SKR, 2018).

106. ICRAC, 2010 Berlin Statement https://www.icrac.net/statements/ 
(10/07/2019)

https://www.icrac.net/statements/
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Des del seu naixement, el treball de la campanya Stop 
Killer Robots es va encaminar en dues direccions paral-
leles, per una banda augmentar la consciència pública 
al voltant dels riscos que aquesta tipologia d’arma-
ment suposa per la pau, la seguretat i els drets hu-
mans. I per altra banda començar a establir aliances 
amb l’objectiu d’establir un mecanisme legal vinculant 
a escala internacional de prohibició de l’armament au-
tònom treballant tant a nivell d’estats com de la resta 
d’actors implicats (sector públic, privat, treballadors 
dels sectors tecnològics, acadèmics, etc.).

Si bé aquesta preocupació, en el moment de la creació 
de la campanya, ja no només afectava certs sectors 
de la societat civil conscienciats amb els riscos que 
suposen el sorgiment de noves tipologies d’arma-
ment, ja que el mateix any 2012, per primera vegada 
es va discutir sobre el desenvolupament de l’arma-
ment autònom en el Consell de Drets Humans de 
Nacions Unides, i el 2013 Christopher Heyns, relator 
especial sobre execucions extrajudicials, sumàries 
o arbitràries, en el seu informe especial per a la 23a 
sessió del Consell en Abril 2013 ja feia una extensa 
descripció del problema i dels riscos que podia su-
posar aquesta nova generació d’armament (Heyns, 
2013). Treball que posteriorment seria continuat per 
la Convenció per a certes armes Convencionals de Na-
cions Unides, la CCW (per les seves sigles en anglès) 
que continua treballant sobre la temàtica fins a dia 
d’avui107 sense assolir grans resultats. 

Si bé, no seria fins a l’any 2014 quan per primera ve-
gada es va dur a terme una trobada informal sobre 
sistemes d’armament letal autònom a les Nacions 
Unides a Ginebra. Un any, que va venir a més marcat 
per altres dos esdeveniments com van ser l’acció de 
Clearpath Robotics, empresa canadenca que es va 
convertir en la primera companyia privada que es va 
comprometre a no desenvolupar sistemes d’arma-
ment autònom, sumant així un nou front d’actors a la 
lluita global per frenar el desenvolupament d’aquests. 
I en segon lloc, l’acció de més de 160 líders religio-
sos que van signar una declaració interreligiosa que 
demanava als estats que treballin cap a la prohibi-
ció global de les armes totalment autònomes.108 La 
declaració descrivia aquesta tipologia d’armes com 
“un afront a la dignitat humana i a la sacralitat de la 
vida”.109 I a més critica la idea de delegar les decisions 
sobre vida i mort a una màquina, perquè les armes to-
talment autònomes no tenen “una agència moral i, en 

107. GGE on LAWS http://www.disarmament.ch/events/2019-gge-laws-
march/ (20/08/2019)

108. PAX, “Religious Leaders Call for a Ban on Killer Robots,” November 12, 
2014, https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/religious-
leaders-call-for-a-ban-on-killer-robots (accessed July 22, 2018).

109. Campaign to Stop Killer Robots, “Who Supports the Call to Ban Killer 
Robots?” June 2017, http://www.stopkillerrobots.org/wp-content/
uploads/2013/03/KRC_ListBanEndorsers_June2017-1.pdf (accessed 
July 22, 2018), p. 1.

conseqüència, no es poden considerar responsables 
si eliminen una vida innocent .”

És així com la crida a una prohibició internacional 
comença a involucrar cada vegada un major nombre 
d’actors, des d’acadèmics a líders religiosos, d’ONGs 
a empreses, si bé al llarg dels següents anys encara 
augmentarà més el nombre d’organitzacions i per-
sonalitats públiques que es sumarien a fer una crida 
activa per una prohibició vinculant.

Així, el juliol de 2015, més de 3.000 experts en intel·li-
gència artificial van signar una carta on advertien de 
l’amenaça d’una carrera d’armament en el camp de la 
intel·ligència artificial militar on demanaven una pro-
hibició de les armes autònomes. La carta va ser pre-
sentada a Buenos Aires a la 24a Conferència Conjunta 
Internacional sobre Intel·ligència Artificial (IJCAI-15) i 
va ser signada per Stephen Hawking, Elon Musk, Steve 
Wozniak, Noam Chomsky, el co-fundador de Skype, 
Jaan Tallinn, i el fundador Google DeepMind, Demis 
Hassabis, entre d’altres.110 

En 2017, 116 CEOs i fundadors de companyies tecno-
lògiques es van afegir a la crida internacional per la 
prohibició de l’armament autònom i van adreçar una 
carta a les Nacions Unides demanant una prohibició 
dels LAWS.111 Aquesta carta signada per empreses de 
26 països es va fer pública a la conferència d’intel·li-
gència artificial més gran del món, la Conferència Mix-
ta Internacional d’Intel·ligència Artificial (IJCAI), ja que 
l’ONU va retardar la reunió fins a finals de 2017 per 
discutir la carrera d’armes relativa a les LAWS.

Toby Walsh, catedràtic d’Intel·ligència Artificial de la Uni-
versitat de Nova Gal·les del Sud, va fer pública la carta 
a l’obertura de la conferència. Aquesta carta suposa la 
primera vegada que les empreses d’AI i de robòtica pre-
nen una posició conjunta en aquest tema. Anteriorment, 
només una sola empresa tal com vàrem mencionar, Cle-
arpath Robotics del Canadà, havia demanat formalment 
la prohibició de les armes letals autònomes.

Així alguns continguts destacats de la carta eren: 

“Les armes letals autònomes amenacen de convertir-se en 

la tercera revolució en la guerra”

“Un cop desenvolupades, permetran combatre els conflictes 

armats a una escala més gran que mai i a escales de temps 

més ràpides del que els humans poden comprendre.”

110.  Gibbs, Samuel (27 July 2015) . “Musk, Wozniak and Hawking urge ban on 
warfare AI and autonomous weapons” . The Guardian . Retrieved 28 July 
2015 .^ Zakrzewski, Cat (27 July 2015) . “Musk, Hawking Warn of Artificial 
Intelligence Weapons” . Wall Street Journal . Recuperat el 28 Juliol 2015 .

111.  The world’s top artificial intelligence companies are pleading for a 
ban on killer robot https://www.businessinsider.com/top-artificial-
intelligence-companies-plead-for-a-ban-on-killer-robots-2017-
8?r=US&IR=T (20/09/2019)

http://www.disarmament.ch/events/2019-gge-laws-march/
http://www.disarmament.ch/events/2019-gge-laws-march/
https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/27/musk-wozniak-hawking-ban-ai-autonomous-weapons
https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/27/musk-wozniak-hawking-ban-ai-autonomous-weapons
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://blogs.wsj.com/digits/2015/07/27/musk-hawking-warn-of-artificial-intelligence-weapons/
https://blogs.wsj.com/digits/2015/07/27/musk-hawking-warn-of-artificial-intelligence-weapons/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
https://www.businessinsider.com/top-artificial-intelligence-companies-plead-for-a-ban-on-killer-robots-2017-8?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/top-artificial-intelligence-companies-plead-for-a-ban-on-killer-robots-2017-8?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/top-artificial-intelligence-companies-plead-for-a-ban-on-killer-robots-2017-8?r=US&IR=T
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“Aquestes poden ser armes de terror, armes que els dèspo-

tes i els terroristes utilitzen contra poblacions innocents i 

armes piratejades per comportar-se de maneres indesitja-

bles. No tenim gaire temps per actuar. Un cop oberta aques-

ta caixa de Pandora, serà difícil tancar-la”.

Si bé, no totes les empreses clau del sector van invo-
lucrar-se en aquest compromís. Així, el juny de 2018, 
Kate Conger, llavors periodista de Gizmodo i ara amb 
el New York Times, va revelar la participació de Google 
al Projecte Maven, un programa finançat pel Departa-
ment de Defensa dels Estats Units (DoD) que buscava 
processar de manera autònoma les imatges de vídeo 
obtingudes per drons de vigilància (Frisk, 2018). 

En aquell moment van ser els mateixos treballadors 
de Google qui van liderar la protesta, fins i tot abando-
nant l’empresa. D’altres (4000), van signar una carta 
conjunta a Sundar Pichai, CEO de la companyia, on van 
protestar contra la participació de Google en el pro-
jecte i van exigir que Google no “construís tecnologia 
de guerra”.

Gràcies a aquesta iniciativa, Google va publicar un 
conjunt de principis ètics per a la IA que incloïa un 
compromís de no desenvolupar intel·ligència artifici-
al per a ús en armes (GoogleAI, 2019) i va prometre 
no renovar el contracte de Maven després de la seva 
expiració el 2019. Aquest fet va suposar un pas enda-
vant per al moviment, que va començar a veure als 
mateixos treballadors de les indústries tecnològiques, 
persones que van arriscar els seus llocs de feina per 
defensar que el fruit del seu treball no devia ser mili-
taritzat, com aliats claus en la causa. Fomentant així 
la creació de noves aliances amb els “Tech Workers”.

Un mes més tard, el juliol de 2018, més de 200 em-
preses tecnològiques i 3.000 personalitats vinculades 
al món de la AI van signar a través del Future of Life 
Institut un compromís públic de “no participar ni donar 
suport al desenvolupament, fabricació, comerç o ús 
d’armes autònomes letals”.112 I al novembre d’aquell 
mateix any, el secretari general de les Nacions Unides, 
António Guterres, va demanar la prohibició dels siste-
mes d’armament autònom afirmant que “per a mi hi 
ha un missatge molt clar: les màquines que tenen el 
poder i la discreció d’acabar amb vides humanes són 
políticament inacceptables, són moralment repug-
nants i han de ser prohibides pel dret internacional . “

Podem afirmar que l’any 2018 va suposar un punt 
d’inflexió per al moviment contra l’armament autò-
nom que va viure una onada de suport internacional 
entre els sectors claus que envolten el desenvolupa-
ment de la Intel·ligència Artificial, fent que el debat per 

112. “Lethal Autonomous Weapons Pledge”. Future of Life Institute. Visitat el 
22/08/2019 

primer cop comencés a arribar a la ciutadania a través 
de nombrosos articles que van sortir publicats arran 
de les crides que des de l’acadèmia, ONG i altres or-
ganitzacions i personalitats s’anaven fent.

Així, el desembre del 2018 una enquesta global de 
IPSOS va quantificar l’oposició pública creixent a les 
armes totalment autònomes. I es va fer manifest que 
el 61% dels adults enquestats a través de 26 països 
s’oposaven a la utilització de sistemes d’armes au-
tònomes letals. Dues terceres parts dels opositors 
van pensar que aquestes armes “creuarien una línia 
moral perquè les màquines no haurien de permetre’s 
matar”, i més de la meitat van dir que les armes serien 
“inexplicables”.113 Aquesta enquesta va mostrar una 
tendència a l’alça respecte a la realitzada el gener de 
2017, que havia mostrat que el 56% dels enquestats 
es va oposar a l’ús d’aquestes armes.114

Si bé encara queda molt camí per recórrer fins a arri-
bar a una prohibició, i malgrat l’existència d’un ampli 
consens entre els desenvolupadors d’AI encara exis-
teixen companyies clau que encara no han elaborat 
una política pública clara sobre la militarització de 
les seves tecnologies civils. Així, 2019 obria amb la 
notícia de la signatura d’un contracte milionari entre 
Microsoft i l’exèrcit americà. I tal com havia succeït a 
Google, els treballadors de la companyia van enviar 
una carta a Satya Nadella i Brad Smith, CEO i president 
de la companyia respectivament, demanant abando-
nar el contracte signat amb l’exèrcit per l’ús de les 
HololLens.

Els treballadors van demanar de trencar el contracte 
de 479 milions de dòlars per subministrar tecnologia 
per al Sistema Integrat d’Augment Visual o IVAS. En el 
marc del qual, Microsoft, el fabricant dels visors de 
realitat augmentada HoloLens, proporcionaria més de 
100.000 unitats dissenyades per combatre i entrenar 
a les forces militars. L’Exèrcit va descriure el projecte 
com a una manera d’”augmentar la letalitat millorant 
la capacitat de detectar, decidir i involucrar davant 
l’enemic” . La carta, que segons els organitzadors inclo-
ïa desenes de signatures dels empleats en el moment 
de la publicació, afirma que Microsoft ha “traspassat 
la línia del desenvolupament d’armes” amb el contrac-
te. “La intenció de fer mal no és un ús acceptable de 
la nostra tecnologia” o “No vàrem ser contractats per 
desenvolupar armes i exigim una declaració en com 
s’utilitza el nostre treball”. Els treballadors demana-
ven a més de la cancel·lació del contracte, que la com-
panyia deixés de desenvolupar qualsevol tecnologia 

113.  IPSOS 2018. Six in Ten (61%) Respondents Across 26 Countries Oppose 
the Use of Lethal Autonomous Weapons Systems https://www.ipsos.
com/en-us/news-polls/human-rights-watch-six-in-ten-oppose-
autonomous-weapons Visitat el 22/08/2019

114. IPSOS 2017 https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/
AWS%207555.pdf (Visitat el 22/08/2019)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/
https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/human-rights-watch-six-in-ten-oppose-autonomous-weapons
https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/human-rights-watch-six-in-ten-oppose-autonomous-weapons
https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/human-rights-watch-six-in-ten-oppose-autonomous-weapons
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/AWS 7555.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/AWS 7555.pdf
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d’armament, que creés una política pública mitjançant 
la qual es comprometi a no construir tecnologia d’ar-
mes i que designi un consell extern de revisió d’ètica 
per fer complir la política. Ja que afirmaven que el pro-
cés de revisió ètica de l’AI anomenat Aether, no havia 
sigut “prou robust com per a evitar el desenvolupa-
ment d’armes, com demostra el contracte IVAS” .

Si bé, la reacció de la companyia va ser molt diferent 
de la que va tenir Google en el seu moment, ja que 
Satya Nadella va dir que no “retindrà” la tecnologia 
de l’exèrcit, tot i la reacció dels empleats. Afirmant: 
“Hem pres una decisió de principi que no retindrem la 
tecnologia de les institucions que hem elegit a les de-
mocràcies per protegir les llibertats de què gaudim”.115 
Fet que representa un precedent extremadament pe-
rillós pel que fa als dobles usos de la tecnologia, i com 
allò que es va desenvolupar per finalitats civils, pot 
ser fàcilment militaritzat malgrat la pròpia voluntat 
dels seus creadors.

Essent precisament aquesta una de les batalles clau 
pel que fa als riscos de militarització de la intel·ligèn-
cia artificial, tal com és la connivència entre determi-
nades companyies i l’exèrcit, allò que ja va ser definit 
per Eisenhower com a complex industrial-militar, una 
tesi elaborada per Daniel Guérin en la seva obra de 
1936 “Facism and Big Bussines”. Si bé no només Micro-
soft és un dels gegants implicats en la militarització 
de la AI, hi trobem altres empreses com Boing amb el 
projecte ORCA (Joseph Trevithick, 2019) o Samsung, 
així com moltes altres.

Si bé, el 2019 ha portat també bones notícies com 
la que arribava el 8 de juliol quan els parlamentaris 
dels 57 estats participants de l’Organització per a la 
seguretat i la cooperació a Europa (OSCE) van adop-
tar la Declaració sobre l’avanç del desenvolupament 
sostenible per promoure la seguretat (Declaració de 
Luxemburg) negociada durant la seva Assemblea 
Parlamentària anual a Luxemburg. Aquesta Decla-
ració conté alguns paràgrafs molt encoratjadors, en 
particular pel que es refereix a la creació d’un tractat 
internacional que reguli els sistemes d’armament au-
tònoms, que va ser presentada per Katja Keul (mem-
bre del partit verd alemany) amb el suport d’altres 
diputats d’Alemanya, Liechtenstein i Suïssa:

L’Assemblea Parlamentària de l’OSCE:

29. Insta als estats participants a donar suport a les nego-

ciacions internacionals per prohibir les armes autònomes 

letals per tal d’establir normes internacionals legalment 

vinculants;

115. Cnet 2019. Microsoft CEO defends $480 million HoloLens contract with 
the US Army. https://www.cnet.com/news/microsoft-ceo-defends-
480-million-hololens-contract-with-the-army/ Visitat el 22/08/2019

La Declaració de Luxemburg malgrat no tenir un ca-
ràcter vinculant, proporciona orientació als estats de 
l’OSCE i resulta un pas important en la generació de 
consensos internacionals en la matèria.

Per anar finalitzant, ens agradaria també esmentar 
que els esforços realitzats durant aquests darrers 
anys s’han anat produint a la Convenció per a certes 
armes convencionals (CCW) a les Nacions Unides, on 
encara no s’ha aconseguit arribar a un consens prou 
gran per materialitzar un marc legal internacional vin-
culant en la matèria. A hores d’ara només 28 estats 
estan fent una crida explícita a la prohibició mentre 
que altres estats mantenen posicions ambigües o 
obertament s’hi oposen. 

Una demostració de les limitacions que tenen els 
organismes de caràcter multilateral que fàcilment 
poden ser segrestats pels interessos de les superpo-
tències militars, en aquest cas Rússia i els EUA que en 
la darrera reunió de l’agost van posar tots els seus es-
forços en evitar que la CCW es manifestés a favor de 
garantir el control humà significatiu sobre els LAWS.

Cal recordar que a hores d’ara, la CCW és l’espai mul-
tilateral central pel que fa a les discussions interna-
cionals sobre LAWS. Aquest organisme troba el seu 
origen en la dècada dels 70 degut a una consciència 
i una preocupació creixents entre la comunitat in-
ternacional de que les noves tecnologies portaven a 
armes que no sempre eren compatibles amb el dret 
humanitari internacional. En resposta a aquestes pre-
ocupacions, el Comitè Internacional de la Creu Roja va 
convocar una Conferència d’experts governamentals 
sobre armes que poden causar patiment innecessa-
ri o que poden tenir efectes indiscriminats del 24 de 
setembre al 18 d’octubre de 1974 a Lucerna, Suïssa. 

Aquests i altres esforços van conduir a la Resolució 
32/152 de l’Assemblea General de les Nacions Unides 
(19 de desembre de 1977), que demanava convocar 
una Conferència “amb l’objectiu d’arribar a acords 
sobre prohibicions o restriccions d’ús d’armes con-
vencionals específiques, incloses aquelles que es pot 
considerar que són excessivament perjudicials o que 
tenen efectes indiscriminats, tenint en compte con-
sideracions humanitàries i militars, i sobre la qüestió 
d’un sistema de revisió periòdica d’aquest assumpte 
per examinar més propostes”. La Conferència es va 
convocar el 1979 i va tenir com a resultat la Convenció 
sobre determinades armes convencionals (CCW) i els 
seus protocols I, II i III que es van adoptar el 10 d’octu-
bre de 1980 i van entrar en vigor el desembre de 1983.

https://www.cnet.com/news/microsoft-ceo-defends-480-million-hololens-contract-with-the-army/
https://www.cnet.com/news/microsoft-ceo-defends-480-million-hololens-contract-with-the-army/
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Avui en dia la CCW té com a objectius:
■■ protegir els civils contra els efectes de les hosti-
litats;
■■ reforçar el principi que el dret de les parts d’un con-
flicte armat a escollir mètodes i mitjans de guerra 
no és il·limitat;
■■ prohibir les armes que no facin distinció entre ci-
vils i combatents o causin sofriment innecessari o 
ferides supèrflues; i
■■ reafirmar la “Clàusula Martens”, el principi que la 
població civil i els combatents romandran en tot 
moment sota la protecció i l’autoritat dels principis 
del dret internacional derivats de les costums esta-
blertes, dels principis de la humanitat i dels dictats 
de la consciència pública (UNODA, 2019).

Si bé a hores d’ara, podem afirmar que la CCW està 
encara sense rumb fix en les discussions sobre LAWS 
que semblen eternitzar-se degut a la manca de vo-
luntat de les dues superpotències a establir cap tipus 
d’element regulador. Fet que subratlla la necessitat 
de trobar estratègies alternatives de cara a fer pos-
sible un tractat internacional vinculant.

Finalment, i pel que fa concretament a Europa, cal 
subratllar que el setembre del 2018, el Parlament Eu-
ropeu va demanar l’inici de les negociacions sobre la 
prohibició dels sistemes letals d’armes autònomes. I 
també va assolir un acord provisional el 20 de febrer 
de 2019 mitjançant el qual prohibirà al nou Fons Euro-
peu de Defensa (FED) invertir en el desenvolupament 
de sistemes d’armes letals autònoms. A més, el minis-
tre d’Afers Exteriors alemany, Heiko Maas, ha declarat 
en diverses ocasions que Alemanya vol prohibir les 
armes letals autònomes malgrat que encara no ho 
ha manifestat de forma ferma a les Nacions Unides. 

El 23 de març de 2019, el ministre d’Afers Exteriors i 
Defensa belga, Didier Reynders, també va declarar per 
primera vegada que Bèlgica vol prohibir les “armes 
autònomes capaces de matar sense cap intervenció 
humana”. I al juliol, tal com vàrem mencionar prèvi-
ament, l’assemblea parlamentària de l’Organització 
per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) va 
adoptar una declaració que inclou una línia que insta 
els estats participants a “recolzar les negociacions 
internacionals per prohibir armes autònomes letals”. 
Entre els països membres de la Unió, només la Repú-
blica d’Irlanda i Àustria han fet crides explícites a la 
prohibició en el marc de les Nacions Unides.

Per tant, i malgrat haver-hi avenços clars en la gene-
ració de consciència al voltat de la necessitat d’ela-
borar mecanismes legalment vinculants per a prohibir 
l’armament autònom encara queda molt camí per fer. 
Sobretot degut a que hi ha països que tenen un espe-
cial interès en que aquesta prohibició no arribi mai, tal 

i com es Rússia, els EUA, el Regne Unit o Israel, entre 
d’altres. Essent extremadament necessari augmentar 
el grau de pressió que exerceix la ciutadania sobre els 
seus governs en aquesta matèria.

A mode de conclusions d’aquesta secció, podríem 
afirmar que des de 2009, moment en què es van co-
mençar a estructurar les primeres organitzacions 
orientades a regular i prohibir l’ús de l’armament 
autònom, s’ha anat produint un creixement expo-
nencial de la consciència al voltant dels riscos que la 
militarització de la intel·ligència artificial suposa. Una 
consciència que ha anat prenent diversos tipus de 
manifestacions des d’acadèmics i científics a líders 
religiosos, passant per treballadors dels sectors tec-
nològics i de nombroses empreses i CEOs. 

Si bé, encara hi ha un buit de coneixement important 
entre la ciutadania que resultaria clau per exercir un 
major grau de pressió sobre els governs que hauran 
d’acordar els termes d’aquesta prohibició. Uns go-
verns que fins ara han mostrat la seva reticència en 
la CCW de Nacions Unides a avançar en la redacció 
d’un acord internacional vinculant, existint només 
28 països que donen suport explícit a aquesta opció 
(Veure Annex 2).

A més, cal destacar que malgrat que nombroses em-
preses tecnològiques han fet crides públiques i s’han 
compromès a no desenvolupar armes, encara queden 
importants actors del sector que continuen col·labo-
rant activament en aquest tipus de projectes, alguns 
de caràcter militar i altres de caràcter policial, però 
que representen una amenaça als drets i llibertats 
civils.
 
Cal recordar que la unió americana de llibertats civils 
(ACLU per les seves sigles en anglès) va aconseguir 
150.000 signatures per demanar a Amazon que atu-
rés la venda de sistemes de reconeixement facial al 
FBI ja que tal com va afirmar Nicole Ozer, directora 
de tecnologia i llibertats civils de l’ACLU de Califòr-
nia: “La història ens ha ensenyat clarament que el 
govern explotarà tecnologies com la vigilància facial 
per adreçar comunitats de colors, minories religioses i 
immigrants . Ens trobem en una cruïlla en relació amb 
el reconeixement facial, i les eleccions preses per 
aquestes empreses que ara determinaran si la pro-
pera generació haurà de tenir por de ser rastrejada 
pel govern per assistir a una protesta, anar al seu lloc 
de culte o simplement viure la seva vida” .

I és que tal com Eisenhower va afirmar en relació amb 
el complex industrial-militar: “Hem de protegir-nos 
de l’adquisició d’influència injustificada, buscada o no 
buscada, pel complex militar-industrial . El potencial 
per a l’augment desastrós del seu poder existeix i per-
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sistirà . Mai hem de deixar que el pes d’aquesta combi-
nació posi en perill les nostres llibertats o processos 
democràtics . No hauríem de donar res per descomp-
tat . Només una ciutadania alerta i coneixedora pot 
obligar l’enllaç adequat de l’enorme maquinària de 
defensa industrial i militar amb els nostres mètodes 
i objectius pacífics per tal que la seguretat i la llibertat 
prosperin junts” .
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7 . ARMES ROBòTIquES, guERRA  
I ÈTICA

L’ésser humà ha de ser sempre l’últim responsable de 
l’actuació d’una màquina, no solament en la identifi-
cació de l’objectiu sinó en la selecció i operació final. 
En termes generals, la Intel·ligència Artificial no hauria 
de ser utilitzada per reemplaçar la presa de decisions 
dels humans en assumptes delicats que es basen en 
judicis ètics o de moral. 

Els nous conflictes bèl·lics del segle XXI, inspirats pel 
desenvolupament científic i tecnològic, necessiten 
una modificació dels principis legals i ètics que van 
inspirar les guerres en el segle XX, les noves armes i 
els nous tipus de combat qüestionen la validesa del 
marc jurídic i ètic que regula la guerra actualment.

7 .1 REPTES juRÍdIC I ÈTIC . PRINCIPI dE 
PRECAuCIó

En els últims anys la utilització de sistemes no tri-
pulats en guerres o en altres situacions de conflicte 
armat, han suscitat qüestions relatives a la legalitat 
en dos àmbits, la legalitat de les pròpies armes ro-
bòtiques i les relatives a la legalitat d’ús o la manera 
i circumstàncies en què els estats les estan utilitzant
Hi ha poques normes del dret relatives a les armes; 

tal com determina el Comitè Internacional de la Creu 
Roja (CICR), el Dret Internacional Humanitari diu que 
“l’ús de mitjans i mètodes de guerra llur naturalesa 
causi lesions o un sofriment innecessari està prohibit” 
(norma 70); i que “l’ús d’armes que per la seva natura-
lesa siguin indiscriminades està prohibit” (norma 71). 
D’aquí que qualsevol arma que necessàriament causi 
lesions o sofriments excessius o no pugui ser dirigida 
cap a un objectiu militar específic hauria d’estar pro-
hibida i no ser utilitzada mai.116

Les armes que han estat prohibides mitjançant trac-
tats específics i que actualment formen part del dret 
internacional vigent han estat les armes químiques, 
biològiques, les bales expansives i explosives i les 
mines antipersona. La Cort Internacional de Justícia ha 
estat incapaç de determinar que les armes nuclears, 
segurament l’exemple més clar d’arma que és indis-
criminada per naturalesa i que causa ineludiblement 
lesions i sofriments innecessaris, era intrínsecament 
il·legal d’acord amb el dret humanitari internacional. 

116. Saura J.. (2014) Algunas implicaciones del empleo de drones en 
perspectiva jurídica internacional; en ICIP Reserach nº4: El arma de 
moda: impacto del uso de los drones en las relaciones internacionales 
y el derecho internacional contemporáneo. Barcelona pp 133.
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Tenint present els debats al voltant de les armes nu-
clears i la manca de consens per arribar a acords per 
il·legalitzar-les, cal plantejar-se la qüestió de si cal 
considerar les armes o sistemes armats autònoms 
com a il·legals, de prohibir la creació d’aquestes noves 
armes abans que existeixin. Com resulta previsible, 
aquesta és una qüestió sobre la qual no hi ha consens 
però que el sentit comú ens invita a actuar aplicant 
el principi de precaució i a actuar abans que siguin 
desenvolupades.

7 .2 PRINCIPI dE RESPONSABILITAT

Tant en termes jurídics com morals la primera qüestió a 
resoldre és la de la responsabilitat. Un robot és evident 
que no té capacitat legal, moral o de qualsevol altre 
tipus i, per tant, no pot ser responsable de les seves 
accions. Si hi ha un error o un acte de crim de guerra 
qui serà el responsable? Si un sistema d’arma autònom 
dispara un objectiu civil o a soldats que han estat ferits 
en combat fins al punt que ja no són capaços de lluitar 
podria ser que el sistema d’arma autònoma hagués es-
tat programada per actuar així, o podria ser que tingués 
un mal funcionament, que hagués estat manipulat o 
que hi hagi interferències. En qualsevol cas, qui és el 
responsable d’una actuació no conforme amb el Dret 
Internacional? El programador informàtic? El fabricant? 
El militar? El polític que autoritza el desplegament? I si 
hagués estat usat per un agent privat no estatal? De-
finir amb tota claredat en qui recau la responsabilitat 
dels actes empresos per un sistema d’arma autònom 
és fonamental per garantir d’una banda, la rendició de 
comptes i, d’altra banda, per assumir les conseqüències 
penals que puguin derivar-se de l’actuació.

En principi, el militar responsable del robot autònom 
hauria de ser el responsable, però si aquest militar 
no sabia la intenció del blanc (una persona), no sa-
bia si l’individu planejava cometre un delicte o no, ni 
quina era l’envergadura, etc., com pot ser el respon-
sable? En general podem dir que excepte en actuaci-
ons comprovables en què el militar actuï de manera 
imprudent, ell no seria el responsable de l’actuació 
del robot autònom.

Donada la complexitat dels algoritmes amb els 
quals són programats els robots autònoms, es pot 
considerar que un cert acte il·legal o immoral pugui 
considerar-se un defecte de disseny, en aquest cas 
el responsable seria el fabricant. Però els fabricants 
d’armes mai han estat enjudiciats per la manera en 
què s’utilitzen les armes que produeixen, sobretot si 
faciliten al comprador un manual que conté els riscos 
de mal funcionament.

Tot això condueix a un buit potencial de responsabi-
litats legals i morals. Davant d’una situació concreta 

tots els implicats poden demanar que s’aclareixi de 
qui va ser la decisió, si hi va haver un error tècnic, a 
causa del programa o d’una fallada mecànica o de 
qui va prendre la decisió. Davant aquesta dilució de 
responsabilitats cal esperar que tots els implicats 
intentin evadir la responsabilitat i per tant imperarà 
la impunitat.

Pel que fa a les víctimes de les actuacions d’una arma 
autònoma, no és realista pensar que portessin davant 
els tribunals ni al fabricant, ni al militar, ni al polític; 
generalment les víctimes són persones pobres que 
viuen en llocs geogràficament llunyans com per de-
manar responsabilitats o compensacions pels danys 
soferts. Evidentment no es pot compensar una vícti-
ma castigant un robot. Com podem castigar un sis-
tema d’armes autònom? La pena màxima seria “la 
desconnexió”? O que passi a ser quincalla?

Qualsevol arma és susceptible de fallar i tenir acci-
dents, amb les armes autònomes cal afegir una nova 
dimensió, ja que una fallada podria provocar que el 
sistema seleccioni i ataqui inapropiadament un gran 
nombre d’objectius. Existeix el risc de desenvolupar 
armes que siguin legals quan funcionen adequada-
ment, però que no són segures i que poden causar 
greus danys si funcionen malament o afronten situ-
acions inesperades.

La major preocupació en termes d’establir responsa-
bilitat no rau en què un sistema d’arma autònoma pu-
gui funcionar malament en algun moment, com serà 
inevitable que passi, sinó fins a quin punt el desen-
volupament dels sistemes d’armes autònomes pot 
evitar un sistema d’irresponsabilitats organitzades 
que barreja la responsabilitat d’un actor amb un altre, 
sense que ningú sigui el responsable final.

Totes aquestes reflexions estan íntimament relaci-
onades amb l’ús de la tecnologia en el nostre món 
actual. Avui en dia les màquines ens ajuden a prendre 
una infinitat de decisions, en general les fem servir 
en sistemes de detecció o observació, per exemple 
en medicina, en proves esportives diverses, etc. Hem 
desenvolupat robots que poden dur a terme inter-
vencions quirúrgiques “in situ” o a distància, o robots 
que actuen en situacions extremes o en situacions no 
aptes per als humans, com Fukushima, però no en si-
tuacions que requereixin judicis de valor que puguin 
tenir conseqüències greus. Un jutge pot utilitzar imat-
ges gravades per un robot per tenir una major apro-
ximació sobre allò que va succeir, però un robot no 
pot substituir el jutge a dictaminar una sentència. Els 
robots no poden entrar en situació de prendre decisi-
ons sobre privar de la vida a un ésser humà, és a dir, 
que un robot pugui decidir matar un humà. Aquesta és 
la perspectiva nova a la qual cal fer front.
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7 .3 PRINCIPI dE dISCRIMINACIó O dISTINCIó

Aquest principi obliga als bel·ligerants a dirigir els seus 
objectius únicament a les persones i béns militars, no 
a persones i béns civils; per tant, no solament queden 
prohibits els atemptats directes contra les persones 
i béns protegits, sinó també a qualsevol arma que in-
herentment no pugui discriminar, així com qualsevol 
mitjà de combat que no discrimini entre civil i militar.

Avui estem preparant armes que poden decidir ata-
car i matar de manera autònoma, però en la guerra 
és necessari poder distingir entre combatents i no 
combatents, per poder valorar entre guanys militars 
i pèrdues civils abans de decidir sobre els usos d’ar-
maments. Mentre això sigui així, dotar les màquines 
de més llibertat de decisió per escollir entre una acció 
o una altra, és baixar el control de judici humà respon-
sable. Davant d’aquesta situació el millor és actuar de 
manera preventiva i establir una línia vermella, esta-
blir un fort principi moral que de manera intuïtiva tots 
sabem que és correcte, prohibir a escala mundial el 
desenvolupament d’armes autònomes. És el pas ne-
cessari per a assegurar el futur de la humanitat.

També cal comprovar que el robot pugui comprendre 
el context en què actua, si per exemple pot identificar 
la presència de ferits o de si els soldats estan indicant 
o en procés de rendició. Moltes de les actuacions prè-
vies a l’ús de la força impliquen la presa de decisions 
subjectives, intuïtives, que sovint requereixen el judici 
humà, per exemple distingir entre un civil amb por o 
un enemic amenaçador, percebre, entendre una situ-
ació implica entendre les intencions que hi ha dar-
rere d’una expressió humana. Hi ha distincions que 
superen, i amb escreix, les habilitats de la robòtica 
actual, distingir un punyal com a símbol cultural o reli-
giós, d’una arma. Les persones podem sentir empatia, 
podem situar-nos en la pell de l’altre i desistir de fer-
li mal, un robot no podrà mai experimentar aquests 
sentiments; els seus balanços són quantitatius, no 
qualitatius. La dificultat o impossibilitat que un robot 
interpreti o avaluï intencions o emocions és un factor 
important per decidir si és correcte o no l’ús de robots 
autònoms.

Una part de la comunitat centra el debat en si és pos-
sible que el programari dels robots pugui contenir el 
Dret Internacional Humanitari, és a dir si els robots 
poden actuar complint aquesta legislació.

Alguns experts consideren que és possible i que els 
robots poden arribar a comportar-se millor que els 
mateixos humans, que tot és qüestió de programa-
ció, de programar l’ètica o introduir l’ètica dins el pro-
grama que governa un robot. Si és així, si és possible 
introduir en el programari del Dret Internacional Hu-

manitari i l’ètica, caldria considerar la petició que no 
siguin els humans els que facin la guerra sinó els ro-
bots, ja que amb aquests robots el nombre de baixes 
innecessàries disminuiria, amb els robots el nombre 
de baixes en un conflicte es reduiria. 

7 .4 PRINCIPI dE PROPORCIONALITAT

La norma de proporcionalitat exigeix   que, abans 
d’atacar, ha d’avaluar-se el mal que pugui causar-se 
a la població civil pel que fa a l’avantatge militar ob-
tingut amb l’acció. Aquest principi s’aplica a actuaci-
ons concretes amb la finalitat de valorar si els danys 
causats eren proporcionals en relació amb l’avantatge 
militar que es va obtenir, o si pel contrari, els danys 
van ser excessius. Aquest principi ajuda a qualificar o 
a aclarir si els danys causats van ser excessius.

La proporcionalitat és pròpia del discerniment humà 
i es basa en conceptes com el sentit comú, actuar de 
bona fe o una ordre raonable. Per determinar si un 
atac ha estat proporcional cal examinar si la persona 
que ha pres la decisió d’atacar estava raonablement 
ben informada de la situació, de les circumstàncies o 
si ha fet un ús raonable de la informació disponible. 
La qüestió rau a determinar si els robots poden ser 
programats per duplicar processos psicològics en els 
judicis de valor humans necessaris per avaluar la pro-
porcionalitat d’una decisió.

Les interpretacions jurídiques imperants es basen ex-
plícitament en conceptes com “sentit comú” o “la bona 
fe”, queda per determinar en quina mesura aquests 
conceptes poden traduir-se en algoritmes i progra-
mes informàtics actualment o en un futur pròxim.

Analitzar el principi de proporcionalitat en qualse-
vol actuació militar és molt complex i és un exercici 
purament qualitatiu i difícil de quantificar, és impos-
sible predir quants civils és “proporcional” matar en 
una actuació d’atac a una determinada instal·lació o 
què constitueix un dany col·lateral “excessiu”. Segons 
Markus Wagner (Wagner, 2009), l’equilibri, la propor-
cionalitat o l’excés depenen dels valors de l’individu 
que faci els càlculs, per tant el principi de proporci-
onalitat és, per la seva naturalesa, subjectiu i no és 
fàcil elaborar una llista de comprovació acordada.117 

El debat sobre el principi de proporcionalitat posa en 
dubte si serà possible en un futur o mai, elaborar un 
algoritme que realitzi aquesta anàlisi que és altament 
depenent del context.

117. Wagner M. (2014)The Dehumanization of International Humanitarian 
Law: Legal, Ethical, and Political Implications of Autonomous Weapon 
Systems. En Vanderbilt journal of transnational law, nº 47, 1371-1424.
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Fa 20 anys aquestes preguntes eren teòriques, eren 
unes preguntes que només es plantejaven en el camp 
de la filosofia o en el de la literatura de la ciència-fic-
ció, però els avenços en el disseny i construcció de 
robots, fan visible que en un espai de temps breu tin-
drem robots participant o fent la guerra.

7 .5 L’ÈTICA EN ELS SISTEMES d’ARMES 
AuTòNOMS

En un altre terreny ens enfrontem a la deshumanit-
zació i a un factor ètic d’importància rellevant. Els 
defensors de què ens puguem dotar d’armes robots 
que de manera autònoma poden seleccionar i atacar 
objectius sense la intervenció humana, demanen no 
posar límits al desenvolupament d’aquestes armes, 
al·leguen que els humans sota certes condicions com 
a calor, ràbia, por, ira, rancor, desig de venjança, etc., 
actuem de la pitjor manera possible. Els robots és cert 
que no poden actuar sota aquests estats d’ànim, no 
poden tenir sentiments com aquests i, per tant, po-
drien evitar morts innecessàries. Els defensors de no 
limitar la creació d’aquestes armes argumenten que 
les armes completament autònomes poden ser capa-
ces de complir amb el dret internacional humanitari 
millor que els humans, ja que poden processar més 
informació, més ràpidament que els humans i no es-
tar inhibits per preservar-se a si mateixos, ni estarien 
influenciats per les emocions.

Els defensors de les armes totalment autònomes ens 
recorden que en situacions de conflicte armat els hu-
mans cometen moltes vileses com violar dones i ne-
nes o torturar éssers humans. És cert que els robots, 
llevat que estiguin programats específicament per a 
això, no violarien a dones, no torturarien i no causa-
rien danys intencionats a la població. Alguns d’ells 
eleven a l’enèsima potència les virtuts dels robots to-
talment autònoms fins al punt d’afirmar que aquests 
robots, actuant en un camp de batalla, poden conduir 
la guerra a una menor destrucció i convertir-la en una 
força civilitzadora.

És veritat que els robots no tenen sentit de risc, no 
tenen por, no prenen decisions influïts per les emoci-
ons; que un robot no tindria, com qualsevol màquina, 
l’instint de supervivència. Però també cal reconèixer 
que les emocions ofereixen la millor salvaguarda, 
sense emocions es pot matar més fàcilment. Els ro-
bots no poden tenir el sentit comú dels humans, no 
poden sentir la compassió, la llàstima o no poden 
tenir intuïció. És cert que els humans som fal·libles i 
els robots no, però aquesta és la condició humana. 
Les decisions sobre la vida i la mort dels humans en 
un conflicte armat poden requerir visió de conjunt, 
comprensió d’intencions, previsió d’esdeveniments, 
compassió, intuïció o sentit comú. Els robots no poden 

preveure les conseqüències dels seus actes, en canvi 
un humà sí.

Els robots poden estar programats per a abordar i 
avaluar situacions de manera quantitativa, però la 
seva capacitat per a abordar i avaluar situacions de 
manera qualitativa és i serà molt limitada. Habilitats 
que són molt necessàries quan es tracta de decidir 
sobre les vides humanes. El mateix podem dir sobre 
la capacitat que poden presentar els robots per dis-
tingir i avaluar entre ordres lícites o il·lícites o la seva 
capacitat per interpretar un context i avaluar-lo en 
càlculs basats en valors. Per exemple, un robot podria 
disparar contra un nen que porta una arma a la mà, 
la resposta del robot podria ser legal, el nen anava 
armat, però aquesta resposta no és ètica; un soldat 
davant aquesta mateixa situació pot recordar el seu 
fill o pot pensar que ell no pot matar un nen i que ha 
de buscar una solució alternativa, com per exemple 
capturar-lo.

En aquest article estem abordant la utilització de la 
Intel·ligència Artificial aplicada a una classe molt es-
pecífica de sistemes d’armes o també de robots que 
són utilitzats en el camp (simbòlic) de batalla. Estem 
parlant de robots que substitueixen als humans en el 
camp de batalla, però cal pensar en què també puguin 
ser utilitzats en altres tasques com podrien ser inter-
rogar o torturar a sospitosos; un robot a diferència 
d’un metge no ha fet un jurament hipocràtic de no fer 
mal i, a diferència d’un humà, com farà un seguiment 
dels signes vitals o del dolor amb un humà que està 
essent interrogat o torturat? 118

7 .6 gENERACIó dE PROgRAMARI

El debat fins fa poc era teòric, però ara mateix ja és 
un debat pràctic, amb dues preguntes centrals. És 
possible programar els robots perquè comprenguin i 
respectin el Dret Internacional Humanitari? Quina és 
l’ètica que ha de regular l’ús de les armes autònomes 
en la guerra?

Cal pensar que estem en els inicis d’aquesta moda-
litat tecnològica, tecnologia que ens permet ampliar 
la capacitat de matar, encara que alguns comparen 
aquesta tecnologia amb la creació i desenvolupament 
del cotxe o de l’Ipod. En el que primer creem la tecno-
logia i després creem cos normatiu o legislació que 
regula el seu ús.

Amb especial sensibilitat cal abordar dues normes del 
dret internacional humanitari, el de distinció i el de 

118. Lin P. (2011) Drone-Ethics Briefing: What a Leading Robot Expert Told 
the CIA. En The Atlantic. Disponible a: https://www.theatlantic.com/
technology/archive/2011/12/drone-ethics-briefing-what-a-leading-
robot-expert-told-the-cia/250060/ 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/12/drone-ethics-briefing-what-a-leading-robot-expert-told-the-cia/250060/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/12/drone-ethics-briefing-what-a-leading-robot-expert-told-the-cia/250060/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/12/drone-ethics-briefing-what-a-leading-robot-expert-told-the-cia/250060/
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proporcionalitat. Per tant, la programació dels robots 
ha de permetre distingir clarament entre combatents 
i altres actors com insurgents, civils, nens, dones gent 
gran, etc. Si el robot no pot distingir clarament entre 
tots aquests grups, la seva utilització serà il·legal. El 
robot no només ha de ser capaç de distingir si l’ob-
jectiu és combatent o no, sinó que també ha de fer un 
balanç d’intencions. En els conflictes actuals no és 
fàcil identificar els combatents, ja que sovint no por-
ten uniforme o insígnies distintives i solen barrejar-se 
amb la població civil. Per a una màquina serà molt 
difícil diferenciar entre un civil innocent i un insurgent 
armat, entre altres coses perquè els insurgents poden 
enganyar al robot, ocultant les armes o explotant les 
limitacions sensorials dels robots.

El primer que va pensar en la necessitat de progra-
mar o produir algoritmes que permetessin als robots 
reproduir el comportament humà va ser Isaac Asimov 
en els anys 40. En les seves novel·les va plantejar la 
qüestió que els robots serien sistemes intel·ligents, 
que podrien arribar a prendre decisions complexes 
basades en raonaments purs i va establir un marc 
general de conducta, les seves tres famoses lleis de 
la robòtica:

1 . Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per 
inacció, permetre que un ésser humà prengui mal.

2 . Un robot ha d’obeir les ordres donades pels éssers 
humans, excepte si aquestes ordres entressin en 
conflicte amb la Primera Llei.

3 . Un robot ha de protegir la seva pròpia existència en 
la mesura que aquesta protecció no entri en con-
flicte amb la Primera o la Segona Llei.

Fora de la ciència-ficció ja es treballa a introduir as-
pectes ètics en els sistemes autònoms armats, es 
proposen normes ètiques que restringeixin certs as-
pectes de la presa de decisions autònomes respecte 
a objectius humans que limitin les capacitats dels 
mateixos sistemes, el seu desplegament i el seu ús. 
Aquests límits es proposa que deuen complir-se des 
del mateix disseny. Existeixen diverses propostes per 
introduir normes ètiques, una d’elles la d’Arkin (Arkin, 
2009)119 que aposta per incloure un component de-
nominat “governador ètic”. La seva missió seria com 

119. Arkin R. (2009) Governing lethal behavior in autonomous robots. 
Publicat per Routledge

introduir un coll d’ampolla dintre d’una arquitectura 
híbrida deliberativa i reactiva que força a considerar 
una segona opinió abans de portar a terme una res-
posta de comportament letal, aquest “governador 
ètic” seria un programa que determinaria si una acció 
concreta d’un sistema d’arma autònom no seria ètic, 
alguna cosa com un algoritme de culpa, i en ser així, 
alertaria a un operador humà o restringiria l’actuació. 
Altres propostes aborden solucions alternatives com 
ensenyar ètica als robots, que ells facin un aprenen-
tatge autònom.120

Extrapolant els raonaments fins aquí exposats, cal 
pensar en la possibilitat que algun dia la ciència de-
senvolupi màquines que escapin al control humà i 
esdevinguin màquines més intel·ligents que el mateix 
ésser humà, puguin arribar a dissenyar i construir al-
tres enginys pel seu compte. La qüestió llavors serà 
establir si aquestes màquines també poden disposar 
de judici moral per convertir-se en responsables de 
les accions que adoptin en el camp de batalla. 

No hi ha cap dubte que la tendència actual és que 
cada cop hi hagi sistemes d’armes amb més autono-
mia. És evident que la reflexió i els debats que mante-
nim al respecte són crucials per actualitzar els marcs 
jurídics dels Drets Humans i del Dret Internacional 
Humanitari; però també és cert que el desenvolupa-
ment dels sistemes d’armes autònoms soscavarien i 
posarien en risc dècades de lluites i dècades de treball 
i acords en favor dels Drets humans i del Dret Inter-
nacional Humanitari.

Si tenim en compte la incertesa prou àmplia que en-
volta la capacitat de crear sistemes d’armes autòno-
mes que compleixin les normes del Dret Internacional 
i el comportament ètic d’aquests sistemes, cal aplicar 
el principi de prevenció; cal extreure lliçons de l’arma-
ment nuclear, primer el creem i després descobrim el 
monstre que hem creat; aplicar el principi de preven-
ció implicaria aturar el desenvolupament d’aquesta 
mena de sistemes d’armes.

120. Martin E. (2017) La autonomía en robótica y el uso de la fuerza. 
En Documento Opinión 27/2017 del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Disponible a: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/
docs_opinion/2017/DIEEEO27-2017_Robotica_UsoFuerza_
EvaMartinIbanez.pdf 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO27-2017_Robotica_UsoFuerza_EvaMartinIbanez.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO27-2017_Robotica_UsoFuerza_EvaMartinIbanez.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO27-2017_Robotica_UsoFuerza_EvaMartinIbanez.pdf
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8 . CONCLuSIONS 

Els sistemes militars robòtics, i en particular els 
drons, han aconseguit abaratir dràsticament les ope-
racions militars mentre han incrementat significativa-
ment el volum de negoci del sector industrial militar. 
El sector de les empreses que fabriquen i exporten 
drons militars i l’instrumental d’alta tecnologia que 
s’utilitza a les guerres modernes es troba en plena 
expansió. Les accions militars i “de seguretat” amb 
sistemes militars robòtics i drons armats han canviat 
radicalment els escenaris de guerra, que han passat 
de concentrar-se en objectius militars i estratègics 
a atacs que poden afectar greument la població civil 
no involucrada. Els atacs amb drons armats sovint 
no surten als diaris, però mostren un ritme de crei-
xement continuat els darrers anys. Són atacs que 
acaben matant persones civils, a més de perpetrar 
execucions sumàries i extrajudicials de persones su-
posadament terroristes.

Els sistemes de vigilància de fronteres són un al-
tre tipus de sistemes que han estat dissenyats es-
pecíficament per a vigilar (i en el seu cas, atacar) 
persones civils. Els sistemes de vigilància i control 
armat amb drons s’estan utilitzant, entre d’altres 
països, a Israel, Corea del Sud, els Estats Units i Eu-
ropa (Frontex).

Els drons militars es fabriquen majoritàriament a Eu-
ropa, els Estats Units, Israel, Rússia i la Xina. Estats 
Units és clarament el líder mundial en creació i fabri-
cació de sistemes militars robòtics, drons militars i 
drons armats. Als Estats Units, Israel, Rússia i la Xina 
es treballa activament en el desenvolupament de 
sistemes d’armes que permetin un grau significatiu 
d’autonomia, sobretot en el cas dels drons que ronden 
i en el dels eixams de drons. Els drons que ronden i 
els eixams de drons poden fàcilment incorporar sis-
temes autònoms de decisió, són econòmics, es troben 
a l’abast d’un gran nombre de països, i poden per tant 
canviar el mapa geopolític dels conflictes armats. La 
incorporació de l’autonomia constructiva als sistemes 
militars robòtics i als drons que ronden, i el desenvo-
lupament de nous eixams de drons és quelcom que 
canviarà amb tota probabilitat els escenaris de guer-
ra. Les grans empreses exportadores es troben als 
Estats units, Israel, Rússia i la Xina . Aquest informe 
pot ajudar a saber qui són els grans actors (països i 
empreses) en aquest camp.

La primera onada de drons va venir de la mà dels EUA. 
La segona, amb la producció i exportació de drons 
d’Israel, Rússia i la Xina però també amb la recerca i 
producció domèstica d’alguns països. Dos casos clars 
són el de Turquia i l’Iran, que han decidit impulsar amb 
èxit la recerca i producció domèstica forçades pel con-



62 NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

text internacional –relacions complicades de Turquia 
amb l’OTAN, o l’embargament a l’Iran− i que utilitzen 
internament o en diversos conflictes de l’Orient Mitjà.

Els països fabricants inclouen Alemanya, Àustria, Bie-
lorússia, Brasil, Colòmbia, Corea del Sud, Espanya, els 
Estats Units, França, Hongria, Índia, Iran, Israel, Itàlia, 
Letònia, Mèxic, Nigèria, Pakistan, Polònia, Regne Unit, 
Rússia, Sèrbia, Suècia, Noruega, Turquia, Xina, Ucraïna. 
Els països usuaris inclouen aquests països i a més 
Canadà, Azerbaidjan, Xile, Brasil, Grècia, Tailàndia, Fi-
lipines, Vietnam, Zàmbia, Ucraïna, Kazakhstan, Qatar, 
Líban, Austràlia, Afganistan, Indonèsia, Egipte, Letò-
nia, Holanda, República Txeca, Japó, Bèlgica, Uzbekis-
tan, Jordània, Emirats Àrabs, Algèria, Aràbia Saudita i 
Iraq, entre altres.

El doble ús és una característica inherent a les tec-
nologies militars, i per suposat als drons, que fa 
referència a la convertibilitat de l’aplicació civil a la 
militar d’un producte o component. El doble ús com-
plica la regulació o prohibició de drons, que combinat 
amb els seus avantatges per als Estats –i grups no 
estatals−, n’han facilitat la proliferació. Molts estats 
tenen postures oficials encara poc definides, però a la 
pràctica decideixen optar per l’ús de sistemes militars 
robòtics i drons militars per raons de competitivitat: 
“si ho fan els altres ho hem de fer nosaltres, per no 
quedar-nos enrere”.

La percepció de la possibilitat de fer guerres sense 
risc pot fer prevaldre les solucions militars per da-
munt de les polítiques, baixant els llindars que els es-
tats tenen actualment per iniciar accions militars. La 
intel·ligència artificial farà més fàcil pensar en guerres 
a distància més abstractes, fet que pot portar a més 
accions militars i a una escalada incontrolada dels 
conflictes. Al llarg de la darrera dècada s’ha anat 
construint una falsa narrativa sobre les bondats de 
la intel·ligència artificial que té tendència a ignorar 
tots aquells aspectes que poden suposar una afron-
ta a la pròpia noció d’humanitat. Malgrat això, des de 
sectors científics i acadèmics s’ha intentat generar 
consciència sobre els riscos associats a determinats 
usos que poden ser extremadament lesius pels drets 
civils i humans entre els quals destaca la militaritza-
ció de la tecnologia i el sorgiment de sistemes letals 
autònoms. De fet, els sistemes militars robòtics amb 
autonomia constructiva tenen comportaments no ex-
plicables, amb una probabilitat garantida d’error que 
és significativa i no petita. Això els fa essencialment 
no aptes en situacions on els errors seran vides hu-
manes i on es farà difícil la rendició de comptes.

Els sistemes d’armes autònomes ens situen en un es-
cenari de deshumanització. És cert que els humans 
som fal·libles, però aquesta és la característica de 

la condició humana. Les màquines no poden sentir 
compassió, llàstima, remordiments o sentiments de 
culpa. Delegar en una màquina la decisió de matar 
va en contra de la dignitat humana i dels drets de les 
persones. El problema ètic apareix quan els sistemes 
militars deixen de ser operats per persones i executen 
les seves tasques amb autonomia d’ús, sense inter-
venció humana en els processos de decisió i atac. 

Els sistemes d’armes autònomes haurien de res-
pectar el principi jurídic de proporcionalitat, que 
analitza si els danys causats són proporcionals als 
guanys militars obtinguts o si els danys (a civils) són 
excessius. Per altra banda, cal que es respecti el prin-
cipi jurídic de distinció que obliga a distingir entre 
combatents i no combatents. La qüestió és si aquests 
sistemes d’armes poden comprendre el context, dis-
tingir entre un civil amb por o un enemic amenaçador, 
si poden entendre les intencions que hi ha al darrere 
d’una expressió humana. Finalment, aquests sistemes 
d’armes han de respectar el principi de responsabi-
litat: si es produeix un error o un crim de guerra, qui 
és el responsable? El soldat, el qui dóna l’ordre, el po-
lític, el fabricant, el programador...? Davant la dilució 
de responsabilitats cal esperar que tots els implicats 
intentin evadir la responsabilitat i per tant imperarà 
la impunitat.

Tenint present el debat al voltant de les armes nu-
clears i la manca de consens per arribar a acords per 
il·legalitzar-les, cal plantejar la qüestió de considerar 
els sistemes d’armes autònomes com a il·legals, i de 
prohibir la creació d’aquestes noves armes abans 
que existeixin. Com resulta previsible, aquesta és una 
qüestió sobre la qual no hi ha consens però en la qual 
el sentit comú ens invita a actuar aplicant el principi 
de precaució, actuant abans que siguin desenvolu-
pades. Aplicar el principi de prevenció implica aturar 
el desenvolupament, parar abans de crear les armes 
autònomes.

Cal disposar per tant d’un instrument jurídicament 
vinculant que prohibeixi la manca de control humà 
significatiu sobre la selecció i atac dels objectius, i 
que per tant impedeixi els sistemes militars robòtics 
amb autonomia d’ús. El Secretari General de l’ONU, 
António Guterres, ho va expressar així als actes com-
memoratius dels 100 anys de la fi de la primera Guer-
ra Mundial, el novembre de 2018 a París: “L’ús de la 
intel·ligència artificial per a fabricar noves armes és 
un greu perill. I la perspectiva de tenir màquines que 
tinguin la capacitat, per si mateixes, de seleccionar i 
destruir objectius, genera enormes dificultats per a 
evitar l’escalada en els conflictes i per a garantir que, 
als camps de batalla, es garanteixin el dret internaci-
onal humanitari i la llei de drets humans. Per a mi hi 
ha un missatge molt clar: les màquines que puguin 
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tenir el poder i la capacitat de matar persones són po-
líticament inacceptables, són moralment repugnants, 
i haurien de ser prohibides pel dret internacional”. 

Aquests advertiments han anat creixent, donant lloc 
a la creació d’una coalició internacional anomenada 
Campaing to Stop Killer Robots que involucra entitats 
de la societat civil, del món del desarmament i dels 
drets humans, i a la que s’han sumat les crides fetes 
des d’empreses privades, treballadors tecnològics i 
fundadors d’empreses del sector contraris al que po-
dria ser el principi d’una nova carrera d’armament que 
ens podria portar no només a l’escalada militar, sinó 
que posa en perill la supervivència de l’espècie.

Gràcies a aquest esforç, avui en dia s’estan duent a 
terme converses a la CCW (Convenció per a Certes 
Armes Convencionals de les Nacions Unides), amb 
l’objectiu de crear un marc legal vinculant que pro-
hibeixi els sistemes d’armament que no tinguin un 
control humà significatiu. Si bé aquest esforç inter-
nacional encara no ha estat capaç de donar fruits a 
causa de la pressió exercida per les superpotències 

militars que actuen com a segrestadores de la políti-
ca mundial amb el suport de països alineats amb els 
seus interessos, cal una major pressió exercida des 
de la ciutadania si es vol evitar un escenari que pot 
desestabilitzar els fràgils equilibris internacionals i 
la precària pau actual.

Tot i això, els altres sistemes militars robòtics que 
actuen a distància plantegen també importants pro-
blemes ètics com el biaix d’automatització (que fa 
que els operadors estiguin predisposats a acceptar 
les recomanacions informàtiques sense cercar altres 
informacions que permetin la seva confirmació) i el 
fet que quan les operacions militars es duen a terme 
a través del filtre d’una càmera de vídeo llunyana, la 
possibilitat de contacte visual amb l’enemic desapa-
reix, la percepció de la seva dignitat humana es redu-
eix, i la consciència dels efectes i possibles danys a 
persones disminueix. És per això que també caldria un 
gran esforç internacional per a aconseguir una desmi-
litarització en el camp dels drons militars i per a reduir 
dràsticament la despesa militar associada tant als 
sistemes militars robòtics com a la resta d’armament.
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ANNEX 1

LLISTA PARCIAL d’INFORMACIONS SOBRE PAïSOS, EMPRESES/ORgANITzACIONS, I dRONS MILITARS  
(dES dE dESEMBRE dE 2017 FINS MAIg dE 2019, AMBdóS INCLOSOS)

Les columnes mostren la data de la noticia, el país, l’entitat que ha finançat l’operació, l’empresa /organització receptora dels fons, el nom del dron, el tipus de dron, el 
país comprador (si s’escau), la descripció de la noticia, el cost (si és conegut), la font, i el lloc web que complementa la informació.

LLISTA CRONOLògICA

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

12/17 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat – 

projecte: integrar 
la bomba de petit 
diàmetre GBU-
39B/B en el MQ-9

$17.5
US 
Department of 
Defense 

https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1381242/

12/17 USA U.S. Navy SeeByte MK-18 
dron armat 
submarí

– 
projecte: 
enginyeria i 
suport tècnic 

$ 22.6 Shepard Media 
https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/seebyte-wins-
mk18-uuv-support-contract/ 

12/17 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1C Gray Eagle dron armat – 
projecte: serveis 
logístics 

$ 94.6 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1398382/ 

12/17 USA
Forces Aèries 
Libaneses

Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Líban 

compra: de 6 
drons ScanEagle 
com a part 
d’una compra 
d’armament de 
120 milions de 
dòlars 

$ 120 Jane’s 
http://www.janes.com/
article/76418/lebanon-to-receive-
md-530g-helicopters 

12/17 USA U.S. Marine Corps AAI Corporation RQ-7B Shadow 
dron de 
reconeixement 

– 
maniobres: darrer 
vol del RQ-7B 
Shadow 

– 
U.S. Marine 
Corps 

http://www.marines.mil/News/
News-Display/Article/1400840/
marines-say-goodbye-to-the-
shadow/ 

01/18 Xina

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica de 
la Xina

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong II dron armat – 

presentació i 
prova: el dron 
va destruir 5 
objectius a terra 
usant 5 míssils de 
tipus diferents  

– Xinhua 
http://www.xinhuanet.com/
english/2017-12/31/c_136863482.
htm 
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data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

01/18 Xina

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica de 
la Xina

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong 
ID o Chengdu 
Pterodactyl

dron armat – 

presentació: del 
Wing Loong ID, 
variant de la 
familia xinesa 
de drons de gran 
autonomia i 
altura mitjana 

– New Atlas 
https://newatlas.com/quaternium-
record-endurance-drone-
flight/52758/ 

01/18 Rússia –
Kalashnikov 
Group 

Soratnik
vehicle autònom 
de terra 

– 

prova: en 
condicions 
properes a les 
d’un combat 

–
The National 
Interest 

http://nationalinterest.org/blog/the-
buzz/russia-tests-new-unmanned-
ground-combat-vehicle-near-
combat-24164  

01/18 USA U.S. Navy
Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

– 

contracte: 
ampliació de 
contracte de 
compra 

$ 255.3 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1405313/ 

01/18 USA U.S. Air Force
Aurora Flight 
Sciences 

Orion

loitering: dron 
que ronda, de 
gran autonomia 
(més de 100 
hores) 

– 

compra: dron que 
ronda a mitjana 
altura: https://
en.wikipedia.org/
wiki/Aurora_
Flight_Sciences_
Orion 

$ 48
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/aurora-secures-
orion-uas-development-contract/ 

01/18 USA U.S. Navy
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Afganistan 

contracte: per 
operacions del 
MQ-9 Reaper 
durant un any a 
Afganistan 

– The drive 

http://www.thedrive.com/the-war-
zone/17571/us-navy-wants-to-hire-
contractors-to-fly-their-own-mq-9-
reaper-drones-in-afghanistan 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: suport 
i serveis 

$ 328.8 
(junt amb 
MQ-1 
Predator)

UPI - Defense 
News 

https://www.upi.com/Defense-
News/2017/12/26/General-Atomics-
receives-more-than-3288M-for-
drone-systems/5491514301305/ 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 
contracte: suport 
i serveis 

$ 328.8 
(junt amb 
MQ-9 
Reaper)

UPI - Defense 
News 

https://www.upi.com/Defense-
News/2017/12/26/General-Atomics-
receives-more-than-3288M-for-
drone-systems/5491514301305/ 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: 
desenvolupament 
de software 

$ 49.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1425283/ 
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data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

01/18 USA U.S. Navy
Sierra Nevada 
Corporation 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

– 

contracte: 
increment 
de contracte 
degut a nous 
requeriments 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Northrop_
Grumman_MQ-
4C_Triton 

$ 45 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=oppor 
tunity&mode=form&id=4084e9f6f25 
ac158a39bb04c07970c69&tab=core 
&_cview=0

02/18 USA U.S. Marine Corps
InstantEye 
Robotics 

Mk-2 GEN 3 mini-drons – 

compra: de 800 
mini-drons de 
reconeixement 
Mk-2 GEN 
3. Els drons 
donaran suport 
a les esquadres 
desplegades 
d’infanteria 
de marina, 
proporcionant 
vigilància 
orgànica i 
capacitats de 
reconeixement 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/united-states-marine-
corps-selects-instanteye-multi-
mission-uas/ 

02/18 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1C Grey Eagle
dron de 
reconeixement i 
combat 

bases dels 
EEUU a 
Corea del 
Sud 

desplegament: 
per a una base 
dels EEUU a 
Gunsan, Corea del 
Sud

– Chosum 
http://english.chosun.com/m/svc/
article.html?contid=2018022000915 

02/18 Israel
Exèrcit 
d’Alemania, 
Bundeswehr

Divisió Malat de 
Israel Aerospace 
Industries 

IAI Heron o 
Majatz-1

dron de 
reconeixement 

Alemania 

compra: Els 
partits SPD i 
CDU d’Alemanya 
han acordat fer 
un contracte de 
leasing del dron 
IAI Heron TP 

– Handelsblatt 

https://www.handelsblatt.
com/politik/deutschland/
koalitionsverhandlungen-groko-
einigt-sich-auf-drohnen-fuer-die-
bundeswehr/20918014.html 
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data País
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finança
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Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

02/18 Iran
Ministeri de 
Defensa de Iran

– 
copia iraniana del 
RQ-170 Sentinel

dron armat – 

combat: Israel 
va abatre un 
dron iranià que 
segons Israel 
era una còpia del 
RQ-170 Sentinel, 
un drone espia 
furtiu dels Estats 
Units (Lockheed 
Martin). El dron 
iranià, llançat des 
de Sibèria, va ser 
abatut a l’interior 
d’Israel. L’Iran 
va capturar un 
RQ-170 dels EUA 
el 2011 i afirma 
que ha estat 
fent enginyeria 
inversa del dron

–
Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/
world/israel-confirms-downed-
jet-was-hit-by-syrian-antiaircraft-
fire/2018/02/11/bd42a0b2-0f13-
11e8-8ea1-c1d91fcec3fe_story.
html?utm_term=.e02c5aed09d8 

02/18 Itàlia –

Collective 
Wisdom 
Technology 
(empresa Xino-
Itàliana) 

Spider 103
dron de 
reconeixement 

Xina

presentació: dron 
de reconeixement 
semi-autònom:  
http://
defenceand 
technology.
com/2018/02/10/
spider-103-vtol-
uas-at-singapur-
airshow-2018/

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/77757/
singapore-airshow-2018-sino-
Itàlian-jv-develops-spider-103-uav 

02/18 Xina –

China National 
Aero-Technology 
Import and Export 
Corporation 
(CATIC) 

U8EW
dron de 
reconeixement i 
combat 

– 

presentació: dron 
de reconeixement 
i combat: http://
www.catic.cn/
front 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/singapore-airshow-
2018-china-promotes-weaponi/ 

02/18 Israel
Ministeri de 
Defensa de Grècia

Divisió Malat de 
Israel Aerospace 
Industries 

Heron
dron de 
reconeixement 

Grècia 

compra:  
contracte (3 anys) 
de leasing del 
dron IAI Heron 

$ 44 Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77680/greece-to-lease-
heron-uavs-from-israel 
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02/18 Iran
Ministeri de 
Defensa de Iran

– Mohajer 6 dron armat – 

producció: inici de 
la producció en 
sèrie del Mohajer 
6: https://
en.mehrnews.
com/
news/147747/
Mohajer-6-
combat-drones-
join-Iranian-Army 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77677/iran-s-mohajer-6-
armed-uav-goes-into-production 

02/18 Turquia
Forces Aèries de 
Turquia

Turkish Aerospace 
Industries 

Anka-S
dron de 
reconeixement i 
combat 

– 

desplegament: 
les Forces Aèries 
de Turquia han 
rebut els primers 
dos drons de 
reconeixement 
i combat TAI 
Anka-S, totalment 
operacionals 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77660/turkey-receives-first-
pair-of-anka-s-uavs 

02/18 Nigèria
Forces Aèries de 
Nigèria

Forces Aèries de 
Nigèria  

Tsaigumi
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: del 
dron Tsaigumi: 
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Tsaigumi 
- Nigèria vol 
desenvolupar un 
dron armat en el 
proper futur 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77980/nigerian-air-force-to-
develop-armed-uav 

02/18 USA
Departament de 
Defensa Nacional 
de Canadà

AeroVironment Puma AE
dron de 
reconeixement 

Canadà 

compra: de drons 
Puma AE per a 
la Marina Reial 
Canadenca 

$ 6.35
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/mda-deliver-
mmuas-rcn/ 
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02/18 USA

Defense 
Advanced 
Research Projects 
Agency

Northrop 
Grumman 

OFFSET swarm 
Program

swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: 
L’Agència de 
Projectes de 
Recerca Avançada 
de Defensa dels 
Estats Units 
ha seleccionat 
Northrop 
Grumman per 
participar a 
OFFSET, un 
programa per 
desenvolupar 
eixams de drons 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/darpa-selects-
northrop-offset-programme/ 

02/18 USA
La Marina de 
Indonèsia

Boeing Insitu Scan Eagle
dron de 
reconeixement 

Indonèsia 
compra: de 4 
drons Scan Eagle 

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/78118/
indonesian-navy-to-receive-four-
scaneagle-uavs-in-2018 

02/18 Índia Govern de la Índia

Organització 
de Recerca 
en Defensa i 
Desenvolupament 
de la Índia 

Rustom 2 dron armat – 
prova: vol de 
prova satisfactori 

–
Economic 
Times 

https://economictimes.
indiatimes.com/news/defence/
drdo-successfully-carries-out-
test-flight-of-rustom-2-drone/
articleshow/63068375.cms 

03/18 Xina
Acadèmia Xinesa 
Aeroespacial

Aerodynamics CH-4C
dron armat i de 
reconeixement 

– 

projecte: nova 
variant del 
Caihong-4 
denominada CH-
4C: tindrà una 
major capacitat 
de càrrega i 
una electrònica 
millorada i estarà 
armada amb 
bombes guiades 
de precisió de 
100 Kg. 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/78269/china-s-casc-readies-
improved-ch-4-uav 

03/18 USA – AeroVironment RQ-20B Puma II AE
dron de 
reconeixement 

Un país 
del Pròxim 
Orient 

compra $ 44.5 Jane’s 

https://www.janes.com/
article/78411/aerovironment-
contracted-to-supply-puma-ae-uas-
to-middle-east-customer 

03/18 USA U.S. Army AeroVironment Switchblade
loitering: dron 
que ronda 

– 
contracte: 
modificació del 
contracte 

$ 9.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1474871/ 
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03/18 USA –
Lockheed Martin 
Skunk Works 

X-44A dron armat – 

presentació: dron 
fins ara secret 
que es creu que 
va servir per al 
desenvolupament 
del RQ-170 
Sentinel, un dron 
classificat de 
la CIA: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Lockheed_
Martin_RQ-170_
Sentinel 

– The Drive 

https://www.thedrive.com/the-
war-zone/19582/exclusive-photos-
lockheed-skunk-works-x-44a-flying-
wing-drone-breaks-cover 

03/18 Rússia
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

– 
nom encara no 
decidit

dron armat 
submarí

– 

presentació: 
El president 
Vladimir Putin 
va proporcionar 
nous detalls 
sobre el 
desenvolupament 
d’aquets dron 
submarí equpiat 
amb armament 
nuclear 

–
Associated 
Press 

https://apnews.com/de8fb0159f314 
a849e1c36ff975c4637?utm_campai 
gn=SocialFlow&utm_source=Twitter 
&utm_medium=AP

03/18 Itàlia
Ministeri de 
Defensa d’Itàlia

Leonardo + 
Finmeccanica - 
AgustaWestland 

SW-4 Solo
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: 
el SW-4 pot 
realitzar diverses 
activitats, 
incloent el 
transport de 
personal, la 
vigilància i la 
intervenció en 
combat 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/solo-optionally-
piloted-helicopter-completes-first-
unmanned-flight/ 

03/18 França
Ministeri de 
Defensa de 
França

ECA Group A18-M dron submarí – 
presentació: dron 
submarí anti-
mines 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/eca-group-develops-
new-mine-countermeasures-auv/ 



76 NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

03/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 

presentació: inici 
d’operacions del 
50è Esquadró 
d’Atac, que 
operarà els drons 
MQ-9 Reaper 
des la base de la 
Força Aèria Shaw 
a Carolina del Sud 

–
The Sumter 
Item 

http://theitem.com/stories/shaw-
mq-9-reaper-squadron-activates-
appoints-commander,304211 

03/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 

Fi d’operació: La 
Força Aèria dels 
Estats Units ha 
retirat oficialment 
el Predator MQ-1, 
que va tenir un 
paper fonamental 
en la nova era 
de la guerra 
no tripulada. 
Desplegat el 
1995 i armat el 
2001, el Predator 
va intervenir 
en milers de 
missions en les 
guerres de l’Iraq i 
l’Afganistan, així 
com en zones 
de guerra no 
declarada 

–
Bloomberg 
Government 

https://about.bgov.com/blog/
air-force-retiring-predator-drone-
changed-world/ 

03/18 Turquía

Centre de 
Reconeixement 
i vigilància de 
Qatar

Baykar Makina Bayraktar-TB2 dron armat Qatar 
compra: de 6 
drons Bayraktar-
TB2 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/78581/dimdex-2018-qatar-
orders-bayraktar-uavs 

03/18 USA
Govern d’Egipte 
via la U.S. Army 

AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Egipte compra $ 9.1 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1468905/ 

03/18 USA
Forces Aèries de 
Filipines  

Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Filipines

compra: de 6 
drons ScanEagle: 
https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/78553/us-delivers-
scaneagle-uas-to-philippine-air-
force 
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03/18 USA U.S. Army  AeroVironment Switchblade

loitering: dron 
que ronda - dron 
kamikaze que 
xoca contra el 
seu objectiu 
amb un objecte 
explosiu per 
destruir-lo 

–

contracte: 
modificació/
complement del 
contracte anterior 

$ 9.3 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1474871/ 

03/18 Xina
Exèrcit 
d’Alliberació del 
Poble  

– Xianglong
dron de 
reconeixement 

–

desplegament: 
del dron 
Xianglong de 
gran altitud i 
gran autonomia, 
a la base de 
Yishuntun i a la de 
la illa de Hainan 

– Offiziere 

http://www.janes.com/
article/78751/xianglong-uavs-
spotted-on-china-s-hainan-island + 
https://offiziere.ch/?p=33037 

04/18 USA U.S. Navy  Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Afganistan
compra: drons 
per al govern 
d’Afganistan 

$ 47 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1478347/ 

04/18 USA U.S. Navy  Boeing Insitu RQ-21A Blackjack

dron de 
reconeixement: 
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_RQ-21_
Blackjack 

Polònia

compra: 
modificació del 
contracte de 
compra per part 
del govern de 
Polònia 

$ 11.4 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1481376/ 

04/18 USA US Army  AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Letònia
compra: dos 
drons per al 
govern de Letònia 

$ 1.96 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=opport 
unity&mode=form&id= dad5b4e2ba6 
83b018980dfe9aecd8de3&tab=core 
&_cview=0

04/18 USA U.S. Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9B Protector dron armatt Regne Unit
compra: per al 
govern del Regne 
Unit 

$ 80.9 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1481376/ 
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04/18 Itàlia
Ministeri de 
Defensa Italià  

Piaggio 
Aerospace 

P.2HH 
Hammerhead

dron de 
reconeixement 

–

projecte: el 
ministeri de 
defensa italià 
demana 951 
milions de dòlars 
al Parlament 
per a fabricar el 
P.2HH, primer 
dron italià de 
reconeixement 
de mitjana altura 
i gran autonomia 
per tasques de 
reconeixement, 
intel·ligència i 
vigilància 

$ 951 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2018/03/27/italy-plans-
to-spend-951m-on-20-surveillance-
drones/ 

04/18 USA
Departament 
d’Estat  

Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

Alemania

autorització 
de venda: de 4 
drons MQ-4C 
Triton - pendent 
de l’aprovació per 
part del govern 
alemany 

$ 2500 FlightGlobal 
https://www.flightglobal.com/news/
articles/potential-mq-4c-sale-to-
germany-moves-forward-447359/ 

04/18 USA U.S. Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –
projecte: encàrrec 
de producció 

$ 295.7 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1479983/ 

04/18 USA –  L3 Technologies 
Iver Precision 
Workhorse

dron submarí de 
reconeixement i 
combat

–

presentació: 
vehicle submarí 
no tripulat 
dissenyat per a 
diversos objectius 
que inclouen 
la vigilància, 
la guerra 
antisubmarina i 
la guerra contra 
mines 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/l3-technologies-
unveils-new-advanced-military-auv/ 
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04/18 Índia
Forces de defensa 
i seguretat de la 
Índia  

Mahindra 
Defense 

Orbiter 4
dron de 
reconeixement i 
combat 

Israel

projecte: 
desenvolupament 
conjunt 
(Mahindra 
Defense i Israel 
Aeronautics) 
d’una variant del 
Orbiter 4 per a la 
Marina de la Índia 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/
indias-mahindra-partners-with-
israels-aeronautics-to-make-
drones/ 

04/18 Índia
Forces de defensa 
i seguretat de la 
Índia  

Cyient 

nous drons 
dissenyats per 
obtenir informació 
intel·ligent 
encoberta en 
temps real i actuar 
en missions 
tàctiques en 
zones obertes o 
entorns urbans 
concorreguts

dron armat Israel

projecte: 
desenvolupament 
conjunt (Cyient de 
la Índia + Bluebird 
Aero Systems 
d’Israel) de nous 
drons 

–
Economic 
Times 

https://economictimes.indiatimes.
com/news/defence/mou-signed-to-
produce-uav-systems-for-defence-
forces/articleshow/63714508.cms 

04/18 USA US Navy  Raytheon Barracuda
dron submarí per 
a neutralitzar 
mines 

–
projecte: 
producció dels 
drons 

$ 83.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1495974/ 

04/18 USA –  Aeryon Labs R80D Sky Raider
dron de 
reconeixement 

–

anunci: Dron 
de vigilància 
multirotor, 
dissenyat per 
a agències de 
defensa i governs 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/new-vtol-suas-
announced-u-s-department-
defense-federal-agencies/ 

04/18 USA –  
Riptide 
Autonomous 
Solutions 

MK II
dron submarí de 
reconeixement 

–

presentació: 
micro-dron 
submarí amb 
40 hores 
d’autonomia 

–
Subsea world 
news 

https://subseaworldnews.
com/2018/03/21/riptide-introduces-
new-micro-uuv/ 

04/18 USA
Departament 
d’Estat  

General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Regne Unit

autorització de 
venda: suport 
logístic per als 
MQ-9 Reaper 

$ 500 DSCA 

http://www.dsca.mil/major-arms-
sales/united-kingdom-mq-9-
continuing-contractor-logistics-
support 

04/18 USA –  Aquabotix SwarmDiver
eixam de drons 
submarins 

–

presentació: 
d’un sistema 
d’eixam de drons 
submarins per 
reconeixement 
i atac 

– Engadget 
https://www.engadget.
com/2018/04/11/aquabotix-aquatic-
drone-swarm/ 
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04/18 Ucraïna
Ministeri de 
Defensa d’Ucraïna  

Ukrspecsystems RAM
loitering: dron 
que ronda 

–

presentació: dron 
que ronda i que 
porta 3 quilos de 
càrrega explosiva 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79289/ukrspecsystems-
unveils-ram-uav-loitering-munition 

04/18 Itàlia
Direcció Itàliana 
d’Armaments i 
Aeronavegabilitat  

Leonardo Mirach-40

target drone 
- https://
en.wikipedia.
org/wiki/Target_
drone  

–
autorització: per 
a operacions 
militars 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/leonardo-target-
drone-authorised-military-
operations/ 

04/18 USA US Army  AeroVironment Switchblade
loitering: dron 
que ronda 

– projecte $ 44.7 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1499976/ 

04/18 USA US Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –

compra: motors 
de recanvi i 
contenidors per 
a l’enviament de 
motors 

$ 36.7 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1504779/ 

05/18 Alemania –  Lange Aviation Antares E2
dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
de vigilància 
amb pila de 
combustible amb 
una autonomia de 
fins 40 hores 

– Aviation week 

https://aviationweek.com/
intelligence-surveillance-
reconnaissance/antares-e2-
brings-new-benefits-unmanned-
surveillance 

05/18 Israel
Exèrcit 
d’Azerbaidjan  

Elbit Systems Hermes 900
loitering: dron de 
reconeixement 

Azerbaidjan compra – Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79686/azerbaijan-shows-
hermes-900 

05/18 USA
Exèrcit alemany, 
Bundeswehr  

AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Alemania
compra: per a la 
Marina alemana 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79928/german-navy-to-field-
puma-ii-uas 
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05/18 Europa Unió Europea  
empreses de 
defensa 

LAWS
drons armats 
autònoms 

–

projectes: La Unió 
Europea permetrà 
que les empreses 
de la industria 
militar sol·licitin 
finançament 
per al 
desenvolupament 
d’armes letals 
autònomes. 
Segons dues 
fonts sense nom, 
alguns membres 
del Parlament 
es van oposar 
inicialment 
a aquesta 
possibilitat, 
però desprès 
van acceptar 
permetre que 
les empreses 
de defensa 
accedissin al fons 
de la Unió de 500 
milions d’euros

€ 500 Eu observer 
https://euobserver.com/
science/141885 

05/18 Regne Unit
Ministeri de 
Defensa anglès  

– Reaper dron armat –

combat: La Royal 
Air Force ha 
reconegut que va 
disparar bombes 
termobàriques 
amb la seva 
flota de drons 
Reaper durant 
les operacions a 
Sibèria 

–
Middle East 
Eye 

http://www.middleeasteye.
net/news/uk-drones-syria-
using-controversial-vacuum-
bombs-478492745 

05/18 USA US Army  Lockheed Martin Indago 3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: 
d’una versió 
millorara del 
dron de 4 rotors 
Indago 3, equipat 
amb càmera 
d’infrarojos 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/lockheed-upgrades-
indago-3-ir-system/ 
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05/18 USA US Army  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

Guardian - 
https://www.
militaryfactory.
com/aircraft/
detail.
asp?aircraft_
id=1199

dron armat –

presentació: del 
dron Guardian de 
mitjana altura i 
gran autonomia a 
la illa Iki del Japó 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/05/guardian-uas-
demonstration-flights-performed-
in-japan/ 

05/18
USA / 
Noruega

Ministeri 
de Defensa 
d’Holanda  

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet
mini-dron de 
reconeixement 

Holanda

compra: d’un grup 
de mini-drons 
Black Hornet per 
l’Exèrcit i marina 
holandesos 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79816/netherlands-procures-
black-hornet-micro-uavs 

05/18 Xina
Forces Aèries 
reials de Jordània  

CASC CH-4
dron armat i de 
reconeixement 

Jordània
presentació: a la 
fira SOFEX 2018 

–
Shephard 
News 

https://www.shephardmedia.
com/news/uv-online/sofex-2018-
jordanian-ch-4-makes-public-debut/ 

05/18 Rússia
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia  

Rostec Eleron-3
dron de 
reconeixement 

–
compra: de 30 
drons Eleron-3 

–
Shephard 
News 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/russian-mod-
receive-eleron-3-uas/ 

05/18 USA US Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –

contracte: per 
millores a 122 
drons MQ-9 
Reaper: noves 
funcionalitats 
i kits de 
comunicació 

$ 206
Military 
Aerospace 

http://www.militaryaerospace.com/
articles/2018/05/mq-9-block-5-
reaper-attack-drones-unmanned.
html 

05/18 USA US Army  Lockheed Martin 
Stalker Extended 
Endurance

dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
de reconeixement 
d’enlairament i 
aterratge vertical 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80305/sofic-2018-lockheed-
martin-unveils-stalker-xe-vtol-
unmanned-aircraft 

05/18 USA US Army  AeroVironment Shrike 2 dron armat –

presentació: 
versió millorada 
del dron Shrike, 
amb enlairament 
vertical 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80303/sofic-2018-
aerovironment-s-introduces-shrike-
2-vtol-fixed-wing-platform 

05/18 Itàlia –  
Leonardo + 
Thales 

Piaggio Aero P.1HH 
Hammerhead

dron de 
reconeixement 

França 
(Thales)

prova: primer 
vol controlat per 
satèl·lit del dron 
de mitjana altura i 
gran autonomia 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80266/european-male-uav-
flies-under-satellite-control-for-
first-time 
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05/18 Turquia –  
Indústries 
Aeroespacials 
turques 

Anka dron armat Kazakhstan

projecte: 
conjunt entre 
les Indústries 
Aeroespacials 
turques i la 
Indústria 
d’aviació del 
Kazakhstan per al 
desenvolupament 
i fabricació de 
drons Anka 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80315/kadex-2018-tai-
kai-sign-mou-on-anka-uavs-and-
hurkus-jet-trainers 

06/18
USA / 
Noruega

Ministeri 
de Defensa 
d’Austràlia  

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

PD-100 Black 
Hornet

mini-dron de 
reconeixement 

Austràlia
desplegament: a 
l’Exèrcit australià 

–
Australian 
Aviation 

https://australianaviation.com.
au/2018/05/army-rolls-out-black-
hornet-nano-uas/ 

06/18 USA US Navy  
Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

–

desplegament: 
del dron de 
gran altura i 
alta autonomia 
a l’esquadró 
de sistemes no 
tripulats VUP-19 
a la base naval 
del comtat de 
Ventura a Point 
Mugu i a Guam 

– Aviationist 

https://theaviationist.
com/2018/06/10/u-s-navy-inducts-
mq-4c-triton-unmanned-aerial-
vehicle-into-service-ahead-of-first-
operational-deployment-to-guam/ 

06/18 Xina Exèrcit de la Xina  Ziyan Blue Fish dron armat –

presentació: dron 
elèctric tipus 
helicòpter armat 
amb granades 

–
Army 
Recognition 

https://www.armyrecognition.com/
eurosatory_2018_official_news_
online/eurosatory_2018_ziyan_
electric_helicopter_drone_for_
attack_and_surveillance.html 

06/18 Sèrbia
Ministeri de 
Defensa de Sèrbia  

Yugoimport  X-01 Strsljen dron armat – presentació – Jane’s 

https://pleronix.com/feed-items/
eurosatory-2018-yugoimport-
showcases-x-01-strsljen-armed-
vtol-uav/ 

06/18 USA –  Flir Systems Black Hornet 3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: 
nano drone de 
vigilància que 
pot funcionar en 
zones sense GPS 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80740/flir-systems-adds-
black-hornet-3-to-its-prs-family-of-
micro-uavs 

06/18 Israel
Departament de 
Defensa d’Israel  

Israel Aerospace 
Industries 

BirdEye 650-D + 
RoBattle UGV

dron de 
vigilància de 
fronteres 

–

presentació: 
combina un 
vehicle terrestre 
no tripulat amb 
un dron d’ala fixa 

– Times of Israel 
https://www.timesofisrael.com/
iai-develops-ground-to-air-robot-
system-for-border-surveillance/ 
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06/18 Polònia Exèrcit de Polònia  WB Electronics Warmate dron armat –

exercicis de 
combat: prova 
del Warmate 
en exercicis de 
combat 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/eurosatory-2018-
warmate-fires-combat-exercise/ 

06/18 USA
U.S.  Guardia de 
Costes  

Boeing Insitu Scaneagle
dron de 
reconeixement 

–
contracte: de 
compra de drons 
ScanEagle 

$ 117 Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80717/update-us-coast-
guard-awards-insitu-contract-for-
suas-on-national-security-cutters 

06/18 Israel
Ministeri 
de Defensa 
d’Alemania  

Israel Aerospace 
Industries 

Heron TP
dron de 
reconeixement 

Alemania

compra: amb 
contracte de 
leasing - el 
dron Heron TP 
substitueix els 
Heron 1 que es 
van usar a Mali i 
Afganistan 

– Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2018/06/14/german-
lawmakers-approve-drone-deal-
with-israel/ 

06/18 França –  Elistair Ligh-T V.3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
multirotor de 
vigilància, lligat 
amb cable 

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/81120/
eurosatory-2018-elistair-expands-
tethered-uav-portfolio?from_rss=1 

06/18 Àustria Marina Francesa  Schiebel S-100
dron de 
reconeixement 

França

desplegament: 
en els vaixells 
anfibis Dixmude 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Schiebel_
Camcopter_S-100 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80935/french-navy-
embarks-s-100-camcopter-on-
inaugural-jeanne-d-arc-task-force-
deployment 

06/18 USA US Navy  
Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global Hawk 
BAMS-D

dron de 
reconeixement 

–

contracte: 
operació i 
manteniment, fins 
que els Navy MQ-
4C Triton entrin 
en servei 

$ 189 Aviation Week 
http://aviationweek.com/defense/
us-navy-s-bams-d-fly-triton-nears-
deployment 

06/18 Índia Govern de la Índia  

Organització 
de Defensa 
d’Investigació i 
Desenvolupament 

Rustom-2
dron de 
reconeixement 

–

projecte: el dron 
estarà llest i es 
desplegarà l’any 
2020 

–
The Times of 
India 

https://timesofindia.indiatimes.com/
city/pune/rustom-2-drones-set-
to-be-ready-by-2020-drdo-chief/
articleshow/64324935.cms 



85NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

06/18 Espanya
Ministeri de 
Defensa  

Thales Group Fulmar
dron de 
reconeixement 

–

compra: de 
diversos drons 
per l’Exèrcit 
i la marina 
espanyoles 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Thales_
Fulmar 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/81033/spain-orders-more-
fulmar-uavs 

06/18 USA –  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9B 
SkyGuardian

dron armat –

prova: del dron 
de mitjana altura 
i gran autonomia, 
en un entorn de 
llamps 

– Press Release 
http://www.ga-asi.com/ga-asi-
conducts-successful-lightning-tests-
on-mq-9b 

07/18 USA US Navy  Raytheon Coyote 
swarm: eixam de 
drons 

–

contracte: 
treballs 
relacionats amb 
els eixams Coyote 
de baix cost: 
https://www.
raytheon.com/
news/feature/
mind-swarm 

$ 29.7 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1560786/ 

07/18 Israel
Exèrcit de 
Tailàndia  

Elbit Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement 

Tailàndia
compra: dron de 
mitjana altura i 
gran autonomia 

–
Aviation 
International 
Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2018-06-25/thailand-
introduces-elbits-hermes-450-uas 

07/18 USA Exèrcit del Líban  Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Líban compra $ 8.2 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1564122/ 

07/18 Letònia Exèrcit de Letònia  UAV Factory Penguin C
dron de 
reconeixement 

–

compra: 
d’un nombre 
indeterminat del 
dron tàctic d’ales 
fixes Penguin 
C - http://www.
uavfactory.com/
product/74 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/87150/latvia-acquires-
penguin-c-long-endurance-uavs 

07/18 Bielorússia
Forces Armades 
de Bielorússia  

Scientific-
Manufacturing 
Centre of 
Multipurpose 
Unmanned 
Systems (NPTs 
MBK) of Belarus 

Burevestnik-MB dron armat –

presentació: dos 
drons armats 
Burevestnik-MB 
- cada un pot 
portar dos drons 
loitering, que 
ronden 

–
Jane’s + UAS 
Vision 

https://www.uasvision.
com/2018/07/12/burevestnik-mb-
armed-drone-for-belarus-army/ 
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07/18 Bielorússia
Forces Armades 
de Bielorússia  

Scientific-
Manufacturing 
Centre of 
Multipurpose 
Unmanned 
Systems (NPTs 
MBK) of Belarus 

Busel-MB
dron de 
reconeixement 

– presentació:  – UAS Vision 
https://www.uasvision.
com/2018/07/12/burevestnik-mb-
armed-drone-for-belarus-army/ 

07/18 USA US Air Force  Rolls-Royce 
MQ-4C Triton + 
RQ-4 Global Hawk

dron de 
reconeixement 

Regne Unit

contracte: 
manteniment 
i reparació de 
motors 

$ 420 UPI 

https://www.upi.com/Defense-
News/2018/07/05/Rolls-Royce-
awarded-420M-contract-for-drone-
engines/5081530794511/ 

07/18 USA
Exèrcit de 
Noruega  

AeroVironment  
RQ-20B Puma II AE 
+ RQ 12-A WASP 
Block IV

dron de 
reconeixement 

Noruega
compra: de 
diversos drons 

$ 17.6 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1585779/ 

07/18 USA US Navy  
Kratos Defense & 
Security Solutions 

BQM-177A target drone –

desplegament: 
dron per a actuar 
com a objectiu 
aeri avançat, 
subsònic, 
recuperable 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/07/kratos-delivers-
unmanned-aerial-target-system-to-
u-s-navy/ 

07/18 USA Govern d’Holanda  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper
dron de 
reconeixement 
no armat 

Holanda
compra: de drons 
no armats 

– Defense News 

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/
farnborough/2018/07/17/
netherlands-signs-deal-for-
unarmed-mq-9-reaper-drones/ 

07/18 Hongria –  Eötvös University –
loitering: dron 
que ronda 

–

presentació: 
model del 
comportament 
complex 
dels eixams, 
que permet 
que diverses 
dotzenes de 
drons funcionin 
en sincronia (com 
un eixam) sense 
cap sistema de 
control central 

– Wired 
https://www.wired.com/story/
how-a-flock-of-drones-developed-
collective-intelligence/ 
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07/18 USA –  
U.S. Marine Corps 
Warfighting 
Laboratory 

Loitering
loitering: dron 
que ronda 

–

projecte: estudi 
d’un sistema 
per a que un sol 
soldat a terra 
pugui operar fins 
a 15 drons que 
ronden (loitering) 
simultàniament 

–
Marine Corps 
Times 

https://www.marinecorpstimes.
com/news/your-marine-
corps/2018/07/20/the-corps-
wants-15-suicide-drones-swarming-
from-the-hands-of-one-front-line-
marine/ 

08/18 Xina Emirats Àrabs
AVIC - Chengdu 
Aircraft Industry 
Group 

Wing Loong II dron armat 
Emirats 
Àrabs 

desplegament: 
Les imatges 
de satèl·lit 
de principis 
d’agost semblen 
demostrar que 
els Emirats Àrabs 
han desplegat 
almenys un dron 
de resistència de 
mitjana altura i 
gran autonomia 
Wing Loong II 
a la seva base 
de l’aeroport 
d’Assab, a Eritrea. 
La UEA ja mantè 
una flota d’avions 
tripulats a la 
base, que utilitza 
per a operacions 
al Iemen 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82382/uae-deploys-wing-
loong-ii-uav-to-eritrea 

08/18 Ucraïna – Matrix UAV Demon dron armat – 

presentació: petit 
dron de 4 rotors 
equipat amb 
un llançador de 
granades RPG-26 

– Defence Blog 
https://defence-blog.com/aviation/
ukrainian-company-unveils-new-
drone-with-grenade-launcher.html 
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08/18 Suècia
La Marina 
d’Alemania

Saab 
UMS Skeldar 
V-200

dron de 
reconeixement 

Alemania 

compra: de 2 
Skeldar, que 
serveixen 
per tasques 
de vigilància, 
recopilació 
d’informació, 
transport de 
mercaderies 
lleugeres i guerra 
electrònica 

–
Navy 
Recognition 

https://www.navyrecognition.
com/index.php/news/defence-
news/2018/august-2018-navy-
naval-defense-news/6428-german-
navy-selects-skeldar-v-200-vtol-
uav-for-k130-corvettes.html 

08/18 Xina
Forces Marines 
de Xile

DJI Technology DJI Magic Pro dron armat Xile 

compra: per la 
seguretat al 
perímetre de la 
base de Fort Fèlix 
Aguayo 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82419/chilean-navy-buys-
chinese-uav-to-secure-facilities 

08/18 Turquia Exèrcit de Turquia
Turkish Aerospace 
Industries

Anka-S dron armat – 

prova: destrucció 
d’un míssil Smart 
Micro Munition 
amb un dron 
Anka-S controlat 
des de satèl·lit 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82468/satellite-controlled-
anka-s-uav-fires-guided-munitions 

08/18 Brasil – FT Sistemas 
Flettner Helicopter 
FT-100FH

dron de doble ús – 
prova: prova de 
vol avançada 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/new-design-ft-
100fh-advances-flight-testing-
campai/ 

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

República 
Txeca 

compra: recanvis 
pel dron Scan 
Eagle que compra 
la República 
Txeca: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

$ 414 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=oppor 
tunity&mode=form&id=894ebc71c60 
3ae50f178e21ae1b55548&tab=core 
&_cview=1
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08/18 Israel
Ministeri de 
Defensa de 
Tailàndia

Aeronautics 
Defense Systems 

Dominator dron armat Tailàndia 

compra: del dron 
Dominator que 
pot transportar 
fins a 1.900 
quilograms 
en càrregues 
especials (com 
una càmera, 
radar o bombes), 
simultàniament; 
pot mantenir-se 
a l’aire durant 20 
hores 

– Globes 
https://en.globes.co.il/en/article-
aeronautics-wins-27m-thailand-
uav-deal-1001248103 

08/18 Polònia Exèrcit polonès WB Electronics Warmate
loitering: dron 
que ronda 

– 

contracte i 
compra: l’Exèrcit 
polonès ha 
comprat 1000 
unitats del 
Warmate 

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/82252/wb-electronics-
discloses-next-generation-warmate-
development 

08/18 USA
The U.S. Missile 
Defense Agency

General Atomics 
Electromagnetic 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: 
integració de 
sensors avançats 

$ 134 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1607278/ 

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu RQ-21A Blackjack dron armat Polònia 

contracte: 
compra de drons 
i vuit avions de 
protecció per al 
Cos de Marina 
dels Estats Units 
i el govern de 
Polònia

$ 54 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1608553/ 

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu RQ-21A Blackjack dron armat Canadà 
contracte: 
millores i GPS 

$ 55.44 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=opport 
unity&mode=form&id=68c43c561ae 
4744bda038bcc110e4a77&tab=core 
&_cview=1

08/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat França 
contracte: drons 
per a l’Exèrcit 
francès 

$ 123 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1611035/ 

08/18 Israel
Forces Aèries de 
Filipines

Elbit Systems Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement 

Filipines 

compra: 
enviament 
(durant 2018) 
del primer de 
diversos drons 
Hermes 450 
comprats per 
Filipines 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/hermes-bags-new-
customer-philippines/ 
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08/18 Rússia – Kronstadt Group 

Orion-E- veure: 
https://www.
janes.com/
article/83350/
kronshtadt-
weaponises-
orion-e-uav-
outlines-hale-
uav-development 

dron armat 
Un país 
del Pròxim 
Orient

compra: per part 
d’un país no 
especificat del 
Pròxim Orient

– Jane’s 
https://dronecenter.bard.edu/
weekly-roundup-8-28-18/ 

08/18 Xina Exèrcit d’Austràlia DJI Phantom 4
dron de 
reconeixement 

Austràlia 

compra: de drons 
Phantom 4 per 
entrenament de 
soldats en l’ús de 
drons 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/australian-army-
receives-dji-phantom-4-uas/ 

09/18 USA U.S. Army
L-3 
Communications

RQ-7B V2 Shadow dron armat – 
projecte: per 
fabricar el RQ-7B 
V2 Shadow 

$ 454 FBO

https://www.fbo.gov/index.php?s=o
pportunity&mode=form&id=6b2c1e6
66e0dfebbe835b73f06514080&tab=c
ore&_cview=1 

09/18 USA
Departament de 
Defensa Nacional 
del Canadà

Boeing Insitu
Integrator 
Extended Range

dron de 
reconeixement 

Canadà 

compra: del dron 
de reconeixement 
de gran 
autonomia (300 
milles) llançat 
amb catapulta 

– Defense News 

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/air-
force-association/2018/09/17/
insitu-unveils-new-integrator-
extended-range-unmanned-
system/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_
campaign=ebb%209/18/18&utm_
term=Editorial%20-%20Early%20
Bird%20Brief 

09/18 USA U.S. Navy Boeing MQ-25A Stingray
dron armat + 
reconeixement + 
loitering

– 
projecte: per 
fabricar el MQ-
25A Stingray 

$ 805
The 
Washington 
Post

https://www.washingtonpost.com/
gdpr-consent/?destination=%2fbusin
ess%2f2018%2f08%2f30%2fboeing-
wins-million-contract-build-navys-
mq-stingray-drone%2f%3futm_
term%3d.81719a16fbf4&utm_
term=.65cf5dda1f03 

09/18 USA U.S. Air Force Boeing
Integrator 
Extended Range

dron armat – 

presentació: dron 
de reconeixement 
llançat per 
catapulta amb 
una autonomia 
de 300 milles 
nàutiques

– Defense News

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/air-
force-association/2018/09/17/
insitu-unveils-new-integrator-
extended-range-unmanned-
system/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_
campaign=ebb%209/18/18&utm_
term=Editorial%20-%20Early%20
Bird%20Brief
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09/18 EU – MBDA Spectre dron armat – 

presentació: dron 
lleuger de combat 
amb rotors en 
tàndem

– AIN Online
https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2018-09-21/mbda-
unveils-company-level-uav-concept

09/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat – 

prova: el dron va 
abatre un petit 
avió no tripulat 
amb un missil 
aire-aire

– Military.com

https://www.military.com/daily-
news/2018/09/19/mq-9-gets-first-
air-air-kill-training-exercise-air-
force-official-says.html

09/18 Israel 
Forces armades 
de Zàmbia 

Elbit Systems Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement

Zàmbia compra:  – Jane’s
https://www.janes.com/
article/82934/zambian-hermes-
450-uav-spotted 

09/18 Israel
Forces armades 
d’Azerbaijan 

Israel Aerospace 
Industries

Harop 
loitering: dron 
que ronda

Azerbaijan

compra: 
presentació del 
dron comprat, a 
Azerbaijan 

– C4ISRNET 

https://www.c4isrnet.com/
unmanned/2018/08/21/azerbaijan-
shows-off-kamikaze-drone-in-
military-exercises/

09/18 Xina Exèrcit de Serbia
AVIC - Chengdu 
Aircraft Industry 
Group

Wing Loong Iis dron armat Serbia
compra: del Wing 
Loong Iis 

– Jane’s
https://www.janes.com/
article/83127/serbia-reportedly-
agrees-ucav-deal-with-china 

09/18 Xina
Chinese People’s 
Liberation Army 
Navy

Ziyan Blowfish I dron armat – 

presentació: el 
dron helicòpter 
armat ha entrat 
en servei

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/83264/aad-2018-china-s-
blowfish-i-vtol-uav-enters-service-
with-plan

09/18 Xina – – AVIC Wing Loong II dron armat Serbia

compra: l’Exèrcit 
de Serbia ha 
comprat sis drons 
de combat a la 
Xina, incloent dos 
AVIC Wing Loong 
IIs

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83127/serbia-reportedly-
agrees-ucav-deal-with-china

10/18 Rússia – Kronshtadt Group Orion-E dron armat – 

presentació: 
variant armada 
del dron de 
mitjana altura 
Orion-E, equipat 
amb missils 
guiats de 
precissió

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/83350/kronshtadt-
weaponises-orion-e-uav-outlines-
hale-uav-development

10/18 USA U.S. Marine Corps Bell Aerospace V-247 Vigilant dron armat – 

presentació 
prototipus: model 
a escala real del 
dron V-247 amb 
rotors en tàndem

– C4ISRNET
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10/18 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-1C Gray Eagle dron armat – 

prova: dron de 
reconeixement 
i combat, de 
mitjana altura i 
gran autonomia

– US Army 

https://www.army.mil/
article/211106/extended_range_
gray_eagle_version_follow_on_
tests_complete  

10/18 USA –
Hoverfly 
Technologies

LiveSky SENTRY
dron de 
reconeixement

– 

presentació: 
dron de 
reconeixement, 
lligat - sentinella

–
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/09/new-tethered-drone-
features-all-weather-capability/

10/18 Xina
People’s 
Liberation Army

Aviation Industry 
Corporation

AV500W dron armat – 

maniobres: dron 
helicòpter per 
reconeixement i 
combat

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83300/avic-s-av500w-vtol-
uav-takes-part-in-pla-exercise

10/18 USA U.S. Army General Atomics MQ-1C Gray Eagle dron armat – 
projecte: serveis 
tècnics

$441.6 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1648706/

10/18 Alemania – – Euro Hawk
dron de 
reconeixement

Canadà

compra: dron de 
reconeixement de 
gran altura de vol 
basat en el RQ-4 
Global Hawk

– US DoD 

https://www.defensenews.com/
global/europe/2018/09/24/
germany-looking-to-sell-costly-
rarely-used-drone-to-canada/

10/18 USA U.S. Air Force AeroVironment Raven RQ-11B dron armat – 

projecte: drons 
de suport per a 
regions d’Amèrica 
del Sud

$12 – 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMDgvbm90aWNpYS1h 
ZXJvdmlyb25tZW50LXN1bWluaXN0 
cmFyYS1yYXZlbi1ycTExYi5odG1sfDF8 
MXwyNDg3fDg4

10/18 USA
Ucraïna, forces 
armades

General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat Ucraïna

presentació: 
primer vol d’un 
MQ-9 Reaper 
comprat per 
Ucraïna a USA - 
dins dels exercicis 
Clear Sky 18 

– Defence Blog 

https://defence-blog.com/news/u-s-
air-force-shows-its-mq-9-remotely-
piloted-aircraft-at-exercise-clear-
sky-18.html 

10/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9B 
SkyGuardian

dron armat – 

presentació: 
primer vol, en el 
aeròdrom de la 
base dels EEUU a 
la Laguna

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMDYvbm90aWNpYS1n 
YWFzaS1jb21wbGV0YS1wcmltZXItdn 
VlbG8tc2VndW5kby1za3lndWFyZGlh 
bi5odG1sfDF8MXwyNDg4fDg4

https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
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10/18
USA / 
Noruega

–
Flir Systems / 
Prox Dynamics

Black Hornet 3
dron de 
reconeixement

– 

presentació: 
mini dron de 33 
grams d’ajut al 
soldat: detecció 
d’amenaces, 
vigilància, 
mantenir el 
contacte, 
avaluació de 
danys durant el 
combat

– Infodron 149

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMTEvbm90aWNpYS1w 
cmVzZW50YS1zaXN0ZW1hLXJlY29ub2 
NpbWllbnRvLWJsYWNrLWhvcm5ldC5 
odG1sfDF8MXwyNDk1fDg5

10/18 Xina –

Aeronautical 
Complex (PAC) + 
Aviation Industry 
Corporation 
(AVIC)

Wing Loong II
dron armat 
avançat

Pakistan

projecte: 
producció 
conjunta de 48 
drons entre la 
Xina i Pakistan

– InfoDron 149

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTAvMTUvbm90aWNpYS
1jaGluYS1wYWtpc3Rhbi1wcm9kdWNp
cmFuLWNvbmp1bnRhbWVudGUtbG9v
bmcuaHRtbHwxfDF8MjQ5OHw4OQ==

10/18 Turquia Turkish military
Turkish Aerospace 
Industries

Anka-S dron armat – 

producció: de 
22 drons de 
combat de gran 
autonomia i 
altura mitjana; 
16 d’ells seran 
variants del 
Anka-S controlats 
per satèl·lit. 

– Flightglobal
https://www.flightglobal.com/news/
articles/turkey-signs-for-more-
anka-uavs-452671/

10/18 USA –
InstantEye 
Robotics

Mk-3 GEN4-D1/D2
dron de 
reconeixement

– 
presentació: petit 
quadòpter de 
vigilància militar

– Jane’s
www.janes.com/article/83815/ausa-
2018-instant-eye-robotics-displays-
uav

10/18

Europa 
(projecte 
conjunt 
Alemania-
França-
Espanya)

Exèrcit de l’aire 
Espanyol

– EuroMALE dron armat Espanya

compra: de 15 
drons EuroMALE 
l’any 2020 (drons 
de mitjana altura 
de vol i gran 
autonomia)

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/84365/spain-sets-out-
european-male-rpas-procurement-
plan

10/18
Corea del 
Sud

Republic of Korea 
Army (RoKA)

Korea Aerospace 
Industries (KAI)

Night Intruder 
600 VT

dron armat – 

projecte: dron 
d’enlairament 
vertical de 9 m. de 
llargada i pes de 
600 Kg.

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83965/kai-pursues-
indigenous-vtol-uav-development

11/18 Turquia Exèrcit d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna

compra: Ucraïna 
ha decidit 
comprar drons a 
Turquia 

– Ukrinform 

https://www.ukrinform.net/
rubric-defense/2574490-ukraine-
to-purchase-combat-drones-from-
turkey.html 
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11/18 Xina Exèrcit d’Algèria CASC Caihong-4 dron armat Algèria compra – Jane’s 
https://www.janes.com/
article/84158/algeria-unveils-
chinese-uavs 

11/18 Xina
Exèrcit 
d’Alliberació del 
Poble Xinès 

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong II
dron de 
reconeixement

–

presentació: dron 
de reconeixement 
de mitjana altitut i 
gran autonomia 

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/84349/airshow-china-
2018-wing-loong-ii-armed-
reconnaissance-uav-enters-plaaf-
service 

11/18 Europa PESCO Projects – MALE dron armat –

projecte 
EuroDrone 
(Alemania, 
França, Espanya, 
Itàlia, República 
Checa) de dron 
d’altitud mitjana i 
gran autonomia, 
amb doble 
turbohèlice; 
desenvolupat 
per Airbus, 
Dassault Aviation 
i Leonardo 

– PESCO

https://pesco.europa.eu/project/
european-medium-altitude-long-
endurance-remotely-piloted-
aircraft-systems-male-rpas-
eurodrone/ 

11/18 USA
Govern 
d’Austràlia

General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat Austràlia 
compra: Austràlia 
comprarà entre 12 
i 16 MQ-9 Reapers 

– 9 News-com 

https://www.9news.com.au/
national/remote-control-aircraft-
defence-australia-christopher-
pyne/250433a3-3815-4ed3-8e7d-
f049bcf4e7d5 

11/18 USA
Forces Aèries de 
Corea del Sud

Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global 
Hawks 

dron armat
Corea del 
Sud 

compra: contracte 
per proporcionar 
suport logístic 
que s’espera que 
es lliuri a la Força 
Aèria Coreana 
l’any 2019 

– UPI 

https://www.upi.com/Defense-
News/2018/11/15/Northrop-
Grumman-tapped-for-South-Korean-
drone-support/8281542302617/?rc_
fifo=1&ur3=1 

11/18 USA U.S. Air Force
Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global Hawk 
Block 

dron armat Japó 

contracte: pel 
subministre de 
drons de gran 
autonomia i 
molta altura de 
vol a Japó 

$ 489.9 FlightGlobal 

https://www.flightglobal.com/
news/articles/northrop-grumman-
contract-advances-japan-rq-4-
work-453796/ 

11/18 Rússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

ZALA Aero ZALA-421-16E5 ICE 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 
d’ales fixes 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/84682/zala-aero-unveils-
updated-zala-421-16e5-uav 
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12/18 Europa Frontex Leonardo Falco EVO
dron de 
reconeixement

– 

desplegament: 
dron de 
reconeixement a 
Lampedusa, en 
fase d’avaluació

–
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/12/falco-evo-uas-
deployed-under-eu-surveillance-
research-programme/

12/18 Europa
Agència Europea 
de Seguretat 
Marítima

Schiebel Camcopter S-100
dron de 
reconeixement

– 

compra: per 
tasques de 
reconeixement 
maritim

– AUVSI 

https://www.auvsi.org/industry-
news/schiebel-awarded-maritime-
surveillance-service-provision-
contract-its-camcopter-s-100

12/18 Polònia
Ministeri de 
Defensa

Wojskowe 
Zaklady Lotnicze 
2 SA (Military 
Aviation Works 
No. 2)

Orlik PGZ-19R dron armat – 
compra: de 40 
drons tàctics Orlik 
PGZ-19R

– Defence24

https://www.defence24.com/orlik-
uav-programme-contract-worth-
pln-800-million-first-deliveries-
in-2021

12/18 Alemania Bundestag
Aerospace 
Industries de 
Israel

Heron 1 dron armat Israel

extensió de 
contracte 
d’arrendament: 
per a la 
continuació 
d’operacions 
de les forces 
armades 
alemanes 
(Bundeswehr) a 
Afganistan i Mali

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/85055/germany-funds-
procurement-projects-as-
bundeswehr-grows-further

12/18 Europa Frontex
Selex Galileo 
(subsidiària de 
Leonardo)

Falco EVO
dron de 
reconeixement

– 

compra: per a 
la vigilància de 
les fronteres 
marítimes 
d’Europa

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTgvMTIvMTIvbm90aWNpYS1
mcm9udGV4LWVzY29nZS1zZWxleC1n
YWxpbGVvLXZpZ2lsYW5jaWEtZnJvbn
RlcmFzLW1hcml0aW1hcy5odG1sfDF8
MXwyNjAyfDk3

12/18 Colòmbia Exèrcit

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica 
Colombiana

Coelum dron armat – 

presentació: dels 
drons militars 
colombians 
Coelum i 
Quimbaya

– InfoDron

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTIvMDQvbm90aWNpYS1
mbGF2aW8tdWxsb2EtY29lbHVtLXRp
ZW5lLXZhcmllZGFkLWNsaWVudGVzL
XBvdGVuY2lhbGVzLXZlcnNhdGlsaWR
hZC5odG1sfDF8MXwyNTkxfDk3

12/18 Pakistan
Exèrcit de 
Pakistan

Comissió Nacional 
d’Enginyeria 
i Ciència de 
Paquistan junt 
amb la la Força 
Aèria del Pakistan 

NESCOM Burraq 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: de la 
versió exportable 
del dron Burraq

– The News 

https://www.thenews.com.pk/
latest/399404-pakistan-introduces-
multirole-drone-to-the-world-in-
ideas-2018 
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12/18 Xina –
Beihang 
Unmanned 
Aircraft System

MALE BZK-005E dron armat – 

presentació: 
interès en la seva 
exportació; el 
MALE BZK-005E 
ès una evolució 
del BZK-005

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTEvMzAvbm90aWNpYS1
iZWloYW5nLXByZXBhcmEtZXhwb3J0
YWNpb24tYnprMDA1ZS5odG1sfDF8M
XwyNTc4fDk3

12/18 Espanya Exèrcit Espanyol
Alpha Unmanned 
Systems (Madrid)

Alpha 800 dron armat – 
compra: de 2 
drons de de pales 
giratòries

– 
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/spain-acquires-
two-alpha-800-uas/

12/18 Polònia
Ministeri de 
Defensa de 
Polònia 

Poland’s Ministry 
of Defense 

Micro-drons mini-drons – 

projecte: per 
a fabricar 6 
micro-drons 
d’enlairament i 
aterratge vertical, 
dins del programa 
Wazka 

– Defence24 
https://www.defence24.com/micro-
uavs-for-the-polish-military-wazka-
programme-another-attempt 

12/18 Israel Exèrcitde Vietnam 
Israel Aerospace 
Industries 

Heron 1s dron armat Vietnam
compra: de 3 
drons Heron 1s 

entre $ 
140 i $ 
160 

Jerusalem 
Post 

https://www.jpost.com/Israel-
News/Israel-Aerospace-Industries-
closes-160m-drone-deal-with-
Vietnam-573933 

12/18 Rússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

Kalashnikov ZALA Arctic 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 

– TASS https://tass.com/defense/1034756  

12/18 Ucraïna 
Ministeri de 
Defensa de 
Ucraïna

Ukroboronprom Spectator-M1 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 

– UNIAN 
https://www.unian.info/
society/10358892-ukroboronprom-
upgrades-spectator-uav-photo.html 

12/18 Regne Unit 
U.K.’s Royal Air 
Force

Aeryon SkyRanger 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: de 
les capacitats 
operacionals del 
dron, destinat a 
la protecció a la 
base Akrotiri de la 
RAF a Xipre 

– 
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/raf-conducts-ocd-
using-rpas-enhance-fp/ 

01/19 Xina
Policia Nacional 
de Colòmbia

DJI Technology Matrice 210 dron armat Colòmbia

compra: l’Alcaldía 
Distrital de 
Barranquilla ha 
comprat el dron 
xinès Matrice 210

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMDMvbm90aWNpYS
1wb2xpY2lhLW5hY2lvbmFsLWNvbG9t
YmlhLWluY29ycG9yYS5odG1sfDF8MX
wyNjMzfDEwMQ==
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01/19 Espanya

Dirección General 
de Adquisiciones 
de Armamento y 
Material

Airbus drone swarm
swarm: eixam de 
drons

– 

projecte: 
producció i 
compra d’un 
sistema d’eixam 
de drons per a la 
seva avaluació 
tàctica i operativa

100.000 
euros

InfoDron

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMDMvbm90aWNpYS
1jb21wcmEtZW5qYW1icmUtZHJvbmVz
LWFpcmJ1cy1lc3BhbmEuaHRtbHwxfD
F8MjYzMnwxMDE=

01/19 Israel Chilean Air Force Elbit Systems Hermes 900
loitering: dron de 
reconeixement

Xile

presentació: 
dron que Xile va 
comprar l’any 
2011

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/85558/chilean-hermes-900-
breaks-cover-during-firefighting-
operations

01/19 Israel Azeri Defence Elbit Systems SkyStriker
loitering: drons 
que ronden

Azerbaijan compra – Azeri Defence
http://az.azeridefence.com/dsx-
yeni-kamikadze-pua-ni-teqdim-etdi-
sky-striker/

01/19 Turquia Govern d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna
compra: 6 drons 
de combat

$ 69 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2019/01/14/turkish-firm-
to-sell-drones-to-ukraine-in-69-
million-deal/

01/19 Turquia Govern Turc
Industries de 
defensa turques

TAI Anka-S dron armat – 
desplegament: 
primera missió de 
combat

– Yeni Safak

https://www.yenisafak.com/en/
news/turkeys-indigenous-anka-s-
drone-successfully-completes-first-
combat-mission-3472398

01/19 Israel
Policia Federal del 
Brasil

Israel Aerospace 
Industries 

Heron 1
dron de 
reconeixement

Brasil

projecte conjunt 
entre la policia 
federal de Brasil i 
les forces Aèries 
del Brasil

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/85703/brazil-to-resume-
operations-with-heron-1-uavs

01/19 Israel Exèrcit de terra Aeronautics Orbiter 3 
loitering: dron 
que ronda 

Espanya 

prova: proves 
a León de 
l’Orbiter 3 que 
es va comprar a 
l’octubre de 2018 
amb un contracte 
de 3.1 milions 

€ 3.1 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDEvMjUvbm90aWNpY
S1lamVyY2l0by10aWVycmEtYWVyb2
5hdXRpY3MtcG9uZW4tcHJ1ZWJhLW
9yYml0ZXIuaHRtbHwxfDF8MjY2OH
wxMDQ=

01/19 Rússia Exèrcit rus – Sukhoi S-70 dron armat – 

prova del Sukhoi 
S-70, tambè 
conegut com 
Okhotnik

– 
Aviation 
International 
Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2019-01-25/russia-
prepares-flight-test-sukhoi-s-70-
ucav 

01/19 USA 
Royal 
Netherlands Air 
Force 

General Atomics MQ-9 Reaper dron armat Holanda 

entrenament: a la 
base Holloman de 
Nou Màxic, dels 
operadors de dos 
MQ-9 Reaper 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/85861/rnlaf-reaper-
operators-train-in-us 
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01/19 Turquia Govern d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna
compra: 6 drons 
de combat

$ 69 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2019/01/14/turkish-firm-
to-sell-drones-to-ukraine-in-69-
million-deal/

01/19
USA / 
Noruega 

U.S. Army 
Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet mini-drons – 

projecte: mini-
drons d’ajut als 
soldats dins del 
programa Soldier 
Borne Sensor 

$ 39.6 Press release 

https://www.marketwatch.com/
press-release/flir-systems-
awarded-396-million-contract-
for-black-hornet-personal-
reconnaissance-systems-for-
us-army-soldier-borne-sensor-
program-2019-01-24 

02/19 Espanya 
Brigada 2035, 
BRIEX2035 

Universidad de 
Sevilla 

– 
autonomia en 
drons armats 

– 

projecte: 
sistemes robòtics 
i autònoms 
(Navantia, Santa 
Bárbara Sistemas, 
Indra, Everis y 
Universidad de 
Sevilla) 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMzEvbm90aWNpYS
1uYXZhbnRpYS1zYW50YS1iYXJiYXJhL
XByZXNlbnRhbi1wcm95ZWN0b3MtY
nJpZXgyMDM1Lmh0bWx8MXwxfDI2
Nzh8MTA1 

02/19 Rússia Exèrcit rus Micran Karnivora 
dron armat 
+ dron de 
reconeixement 

– prova – TASS http://tass.com/defense/1042083 

02/19 Iran 
Forces Aèries 
d’Iran 

Shahed Aviation 
Industries 

Saegheh-2 dron armat –  

presentació: dron 
de combat que 
podria ser una 
versió millorada 
del Saegheh 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/86085/iran-unveils-new-
version-of-armed-stealth-uav 

02/19 Iran 
Forces Aèries 
d’Iran 

Shahed Aviation 
Industries 

Khodkar 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: dron 
de vigilància de 
gran cos basat 
en els avions 
d’entrenament 
T-33 

– Press TV 
https://www.presstv.com/
Detail/2019/01/31/587305/Iran-
Khodkar-Drone-Air-Defense 

02/19 Israel Azeri Defence Aeronautics Orbiter 1K dron armat Azerbaijan 

manteniment: 
contracte de 
manteniment 
dels drons Orbiter 
fabricats a Israel 

$ 13 
The Jerusalem 
Post 

https://www.jpost.com/Israel-
News/Israeli-defense-company-
Aeronautics-seals-13m-drone-deal-
with-Azerbaijan-580928 

02/19 Espanya 

Subdirección 
General de 
Adquisiciones 
de Armamento y 
Material (DGAM) 

Indra Mantis 
dron de 
reconeixement 

– 

compra: de un 
RPAS Mantis 
per a l’avaluació 
operativa de la 
fase II 2018 de la 
DGAM 

€ 0.125 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDIvMjAvbm90aWNpYS1j
b21wcmEtbWFudGlzLWluZHJhLmh0b
Wx8MXwxfDI3MDl8MTA4 
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02/19 USA Exèrcit de l’aire General Atomics Predator B 
dron de 
reconeixement 

Espanya 

compra: dos 
dels 4 Predator 
B arribaran 
l’any 2019; es 
destinaran a 
tasques de 
vigilància a 
l’estret de 
Gibraltar 

€ 123 
(estimació 
per als 4) 

InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDIvMjUvbm90aWNpYS
1kZWZlbnNhLWVzcGVyYS1sbGVnYW
RhLXByZWRhdG9yLXNlZ3VuZG8tc2
VtZXN0cmUuaHRtbHwxfDF8MjcyNX
wxMDg= 

02/19 Rússia Exèrcit rus 
ZALA Aero Group 
(Kalashnikov) 

KUB-UAV 
loitering: dron 
que ronda 

– 

presentació: dron 
amb una càrrega 
útil de 3,17 quilos 
i 30 minuts 
d’autonomia 

– 
The 
Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/
world/2019/02/23/kalashnikov-
assault-rifle-changed-world-now-
theres-kalashnikov-kamikaze-
drone/?utm_term=.3539500569b9 

02/19 Israel 
Israel Aerospace 
Industries 

Israel Aerospace 
Industries 

Mini Harpy 
loitering: mini-
dron que ronda 

– 

presentació: 
mini-dron que 
ronda amb una 
autonomia de fins 
a 60 milles 

– UPI 

https://www.upi.com/Israel-
Aerospace-Industries-shows-
off-loitering-missile-at-India-air-
show/6731550685580/?rc_fifo=1 

02/19 USA U.S. Navy 
Northrop 
Grumman 

Projecte Remedy 
swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: eixam de 
drons que podrien 
intervenir en 
missions d’atac 
electròniques 
per bloquejar 
xarxes de sensors 
enemics 

– Defense News 

https://www.defensenews.com/
electronic-warfare/2019/02/19/
the-navy-plans-to-test-its-new-
electronic-warfare-drones-this-fall/ 

03/19 Espanya 

Corporación 
de la Industria 
Aeronáutica 
Colombiana 

Airbus Defence Atlante dron armat Colòmbia 

projecte: 
fabricació de 
l’Atlante, un dron 
versàtil de gran 
autonomia 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/86980/colombia-and-spain-
to-develop-new-uav 

03/19 Turquía 

Consell Nacional 
de Defensa i 
Seguretat de 
Ucraïna 

Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna compra – 
Interfax 
Ukraine 

https://en.interfax.com.ua/news/
general/570760.html 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Shahed-123 dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 
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03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Shahed-129 dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Saegheh dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

03/19 USA U.S. Army 
QinetiQ North 
America 

Common Robotic 
System-Individual 

mini-robot – 

projecte: disseny 
d’un robot de 
suport individual 
als soldats. El 
projecte pot 
ampliar-se fins 
400 milions de 
dòlars amb una 
producció d’unes 
3000 unitats 

$ 152 Defense News 

https://www.defensenews.com/
land/2019/03/14/qinetiq-wins-
armys-small-ground-robot-
competition/ 

03/19 USA U.S. Air Force 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 

desplegament: 
ha superat les 4 
milions d’hores de 
vol en missions 

– U.S. Air Force 
https://www.af.mil/News/Article-
Display/Article/1781271/mq-1b-mq-
9-flight-hours-hit-4-million/ 

03/19 USA U.S. Air Force 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 

desplegament: 
ha superat les 4 
milions d’hores de 
vol en missions 

– U.S. Air Force 
https://www.af.mil/News/Article-
Display/Article/1781271/mq-1b-mq-
9-flight-hours-hit-4-million/ 

03/19 USA Exèrcit d’Holanda 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Holanda 

compra: de 4 
drons MQ-9 
Reaper junt amb 
les estacions de 
control a terra, 
recanvis i equips 
de suport 

$ 123 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjcvbm90aWNpYS
1nYWFzaS1zdW1pbmlzdHJhLWN1YXR
yby1yZWFwZXItcGFpc2VzLWJham9zL
W1pbGxvbmVzLmh0bWx8MXwxfDI3
NjR8MTEy 
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03/19 Turquia Exèrcit de Turquia 
Industries 
Aerospacials 
Turques 

Anka-Aksungur dron armat – 

presentació: 
vol de prova 
del dron Anka-
Aksungur, de 
gran autonomia i 
mitjana altura 

– Aydinlik.com 

https://www.aydinlik.com.tr/
tusas-daha-guclu-anka-aksungur-
ile-goklerde-gosteri-yapti-ekonomi-
mart-2019 

04/19 Espanya – 
Marine 
Instruments 

Tunadrone dron armat –  

presentació: dron 
per a la lluita 
contra la pirateria 
a Somalia, Guinea 
i a l’oceà Índic, 
i per a detectar 
mines 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjkvbm90aWNpYS1
nb21lei1tYXJpbmUtaW5zdHJ1bWVudH
MtdHVuYWRyb25lLXRpZW5lLXBvdGV
uY2lhbC1taXNpb25lcy1hcm1hZGEuaH
RtbHwxfDF8Mjc2OXwxMTM= 

04/19
USA / 
Noruega 

– 
Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet 
dron de 
reconeixement 

–  

presentació: 
d’actualitzacions 
de Black Hornet, 
mini-dron (10 cm.) 
de reconeixement 
utilitzat per les 
forces armades 
dels Estats Units, 
França, el Regne 
Unit, Alemanya, 
Austràlia, 
Noruega, els 
Pa√Øsos Baixos i 
l’Índia  

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjkvbm90aWNpYS1
wcmVzZW50YS1lc3BhbmEtYWN0dW
FsaXphY2lvbmVzLWJsYWNrLWhvcm5
ldC1za3lyYW5nZXIuaHRtbHwxfDF8Mj
c3MHwxMTM= 

04/19 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Afganistan 

contracte: suport 
i manteniment: 
https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

$ 17.5 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1794949/ 

04/19 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Indonèsia 

contracte: 
increment del 
contracte anterior 
per al suministre 
d’un ScanEagle 
al govern 
d’Indonèsia 

$ 9.9 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1800834/ 

04/19 USA 
U.S. State 
Department 

General Atomics 
MQ-9B Sky 
Guardian 

dron armat Bèlgica 
compra: de 4 
drons MQ-9B Sky 
Guardian 

$ 600 DefenseNews 

https://www.defensenews.com/
air/2019/03/26/state-department-
oks-sale-of-sky-guardian-drones-
to-belgium/ 
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04/19 Regne Unit 
Accelerador 
de Defensa i 
Seguretat (DASA) 

Blue Bear 
Systems 
Research 

Many Drones 
Make Light Work 

swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: 
desenvolupament 
de tecnologia 
d’eixams de drons 

€ 2.76 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDQvMDEvbm90aWNpY
S1yZWluby11bmlkby1pbnZpZXJ0ZS1ta
Wxsb25lcy1lbmphbWJyZXMuaHRtbH
wxfDF8Mjc3MXwxMTQ= 

04/19 USA DARPA – – 
swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: DARPA 
ha iniciat la 
quarta etapa del 
seu programa 
OFFensive 
Swarm-Enabled 
Tactics 

– 
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2019/04/darpa-announces-
next-phase-of-unmanned-swarm-
technology-program/ 

04/19 USA 
Ministeri 
de Defensa 
d’Uzbequistan 

AeroVironment RQ-11B Raven 
dron de 
reconeixement 

Uzbequistan 

desplegament: el 
dron ha entrat en 
servei a l’Exèrcit 
d’Uzbequistan 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/87922/rq-11b-raven-uas-in-
service-with-uzbek-military 

04/19
USA / 
Noruega 

Ministeri de 
Defensa del 
Regne Unit 

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet 
dron de 
reconeixement 

Regne Unit 
compra de 3 
micro drons per a 
l’Exèrcit britànic 

$ 1.8 
Military 
Aerospace 

https://www.militaryaerospace.com/
articles/pt/2019/04/unmanned-
surveillance-situational-awareness.
html 

04/19 Mèxic – 
Hydra 
Technologies 

Kukulkan dron armat –  

presentació: del 
dron Kukulkan, 
que ès una 
evolució del 
Báalam S-45 amb 
més capacitat de 
càrrega 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDQvMjUvbm90aWNpYS
1oeWRyYS1kZXNhcnJvbGxhLWt1a3Vs
a2FuLWV2b2x1Y2lvbi1iYWFsYW0tbW
F5b3ItY2FyZ2EuaHRtbHwxfDF8Mjgx
M3wxMTc= 

05/19 Europa Unión Europea 

Centre for 
Research and 
Technology-
Hellas (CERTH), 
lider del consorci 
https://roborder.
eu/partners/
consortium/ 

Roborder 
dron de 
reconeixement 

– 

projecte: eixam de 
drons per vigilar 
les fronteres 
europees per 
terra, mar i aire:  
https://roborder.
eu/ 

– The Intercept 
https://theintercept.
com/2019/05/11/drones-artificial-
intelligence-europe-roborder/ 

05/19

Europa 
(projecte 
conjunt 
Alemania-
França-
Espanya)

Unió Europea – EuroMALE dron armat – 

prova: avaluació 
de seguretat per a 
l’ús de l’EuroMALE 
en espais aeris 
segregats i no 
segregats. Els 
MALE són drons 
de mitjana altura 
de vol i gran 
autonomia 

–
Shephard 
Media

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/preliminary-safety-
assessments-european-male-rpas-/ 
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05/19 Bielorússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Bielorússia 

KB Design Bureau Grach dron armat – 

presentació: 
dron multi-
rotor que pot 
portar granades, 
bombes 
incendiàries o 
bombes anti-tanc 

– AIN Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2019-05-20/milex-
2019-belarus-introduces-new-uas-
and-ew-jammers 

05/19 Rússia 
Forces Aèries 
russes 

Sukhoi Okhotnik-B dron armat – presentació – The Drive 

https://www.thedrive.com/the-war-
zone/28147/russias-hunter-flying-
wing-unmanned-combat-air-vehicle-
is-a-big-beast 

Fonts: https://dronecenter.bard.edu/category/roundup/ 
http://www.infodron.es/id/

https://dronecenter.bard.edu/category/roundup/
http://www.infodron.es/id/ 
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12/18 Alemania Bundestag
Aerospace 
Industries de 
Israel

Heron 1 dron armat Israel

extensió de 
contracte 
d’arrendament: 
per a la 
continuació 
d’operacions 
de les forces 
armades 
alemanes 
(Bundeswehr) a 
Afganistan i Mali

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/85055/germany-funds-
procurement-projects-as-
bundeswehr-grows-further

05/18 Alemania –  Lange Aviation Antares E2
dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
de vigilància 
amb pila de 
combustible amb 
una autonomia de 
fins 40 hores 

– Aviation week 

https://aviationweek.com/
intelligence-surveillance-
reconnaissance/antares-e2-
brings-new-benefits-unmanned-
surveillance 

10/18 Alemania – – Euro Hawk
dron de 
reconeixement

Canadà

compra: dron de 
reconeixement de 
gran altura de vol 
basat en el RQ-4 
Global Hawk

– US DoD 

https://www.defensenews.com/
global/europe/2018/09/24/
germany-looking-to-sell-costly-
rarely-used-drone-to-canada/

06/18 Àustria Marina Francesa  Schiebel S-100
dron de 
reconeixement 

França

desplegament: 
en els vaixells 
anfibis Dixmude 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Schiebel_
Camcopter_S-100 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80935/french-navy-
embarks-s-100-camcopter-on-
inaugural-jeanne-d-arc-task-force-
deployment 

05/19 Bielorússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Bielorússia 

KB Design Bureau Grach dron armat – 

presentació: 
dron multi-
rotor que pot 
portar granades, 
bombes 
incendiàries o 
bombes anti-tanc 

– AIN Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2019-05-20/milex-
2019-belarus-introduces-new-uas-
and-ew-jammers 
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07/18 Bielorússia
Forces Armades 
de Bielorússia  

Scientific-
Manufacturing 
Centre of 
Multipurpose 
Unmanned 
Systems (NPTs 
MBK) of Belarus 

Burevestnik-MB dron armat –

presentació: dos 
drons armats 
Burevestnik-MB 
- cada un pot 
portar dos drons 
loitering, que 
ronden 

–
Jane’s + UAS 
Vision 

https://www.uasvision.
com/2018/07/12/burevestnik-mb-
armed-drone-for-belarus-army/ 

07/18 Bielorússia
Forces Armades 
de Bielorússia  

Scientific-
Manufacturing 
Centre of 
Multipurpose 
Unmanned 
Systems (NPTs 
MBK) of Belarus 

Busel-MB
dron de 
reconeixement 

– presentació:  – UAS Vision 
https://www.uasvision.
com/2018/07/12/burevestnik-mb-
armed-drone-for-belarus-army/ 

08/18 Brasil – FT Sistemas 
Flettner Helicopter 
FT-100FH

dron de doble ús – 
prova: prova de 
vol avançada 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/new-design-ft-
100fh-advances-flight-testing-
campai/ 

12/18 Colòmbia Exèrcit

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica 
Colombiana

Coelum dron armat – 

presentació: dels 
drons militars 
colombians 
Coelum i 
Quimbaya

– InfoDron

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTIvMDQvbm90aWNpYS1
mbGF2aW8tdWxsb2EtY29lbHVtLXRp
ZW5lLXZhcmllZGFkLWNsaWVudGVzL
XBvdGVuY2lhbGVzLXZlcnNhdGlsaWR
hZC5odG1sfDF8MXwyNTkxfDk3

10/18
Corea del 
Sud

Republic of Korea 
Army (RoKA)

Korea Aerospace 
Industries (KAI)

Night Intruder 
600 VT

dron armat – 

projecte: dron 
d’enlairament 
vertical de 9 m. de 
llargada i pes de 
600 Kg.

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83965/kai-pursues-
indigenous-vtol-uav-development

03/19 Espanya 

Corporación 
de la Industria 
Aeronáutica 
Colombiana 

Airbus Defence Atlante dron armat Colòmbia 

projecte: 
fabricació de 
l’Atlante, un dron 
versàtil de gran 
autonomia 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/86980/colombia-and-spain-
to-develop-new-uav 

02/19 Espanya 

Subdirección 
General de 
Adquisiciones 
de Armamento y 
Material (DGAM) 

Indra Mantis 
dron de 
reconeixement 

– 

compra: de un 
RPAS Mantis 
per a l’avaluació 
operativa de la 
fase II 2018 de la 
DGAM 

€ 0.125 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDIvMjAvbm90aWNpYS1j
b21wcmEtbWFudGlzLWluZHJhLmh0b
Wx8MXwxfDI3MDl8MTA4 
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04/19 Espanya – 
Marine 
Instruments 

Tunadrone dron armat –  

presentació: dron 
per a la lluita 
contra la pirateria 
a Somalia, Guinea 
i a l’oceà Índic, 
i per a detectar 
mines 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjkvbm90aWNpYS1
nb21lei1tYXJpbmUtaW5zdHJ1bWVudH
MtdHVuYWRyb25lLXRpZW5lLXBvdGV
uY2lhbC1taXNpb25lcy1hcm1hZGEuaH
RtbHwxfDF8Mjc2OXwxMTM= 

02/19 Espanya 
Brigada 2035, 
BRIEX2035 

Universidad de 
Sevilla 

– 
autonomia en 
drons armats 

– 

projecte: 
sistemes robòtics 
i autònoms 
(Navantia, Santa 
Bárbara Sistemas, 
Indra, Everis y 
Universidad de 
Sevilla) 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMzEvbm90aWNpYS
1uYXZhbnRpYS1zYW50YS1iYXJiYXJhL
XByZXNlbnRhbi1wcm95ZWN0b3MtY
nJpZXgyMDM1Lmh0bWx8MXwxfDI2
Nzh8MTA1 

01/19 Espanya

Dirección General 
de Adquisiciones 
de Armamento y 
Material

Airbus drone swarm
swarm: eixam de 
drons

– 

projecte: 
producció i 
compra d’un 
sistema d’eixam 
de drons per a la 
seva avaluació 
tàctica i operativa

100.000 
euros

InfoDron

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMDMvbm90aWNpYS
1jb21wcmEtZW5qYW1icmUtZHJvbmVz
LWFpcmJ1cy1lc3BhbmEuaHRtbHwxfD
F8MjYzMnwxMDE=

12/18 Espanya Exèrcit Espanyol
Alpha Unmanned 
Systems (Madrid)

Alpha 800 dron armat – 
compra: de 2 
drons de de pales 
giratòries

– 
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/spain-acquires-
two-alpha-800-uas/

06/18 Espanya
Ministeri de 
Defensa  

Thales Group Fulmar
dron de 
reconeixement 

–

compra: de 
diversos drons 
per l’Exèrcit 
i la marina 
espanyoles 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Thales_
Fulmar 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/81033/spain-orders-more-
fulmar-uavs 

05/19

Europa 
(projecte 
conjunt 
Alemania-
França-
Espanya)

Unió Europea – EuroMALE dron armat – 

prova: avaluació 
de seguretat per a 
l’ús de l’EuroMALE 
en espais aeris 
segregats i no 
segregats. Els 
MALE són drons 
de mitjana altura 
de vol i gran 
autonomia 

–
Shephard 
Media

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/preliminary-safety-
assessments-european-male-rpas-/ 
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10/18

Europa 
(projecte 
conjunt 
Alemania-
França-
Espanya)

Exèrcit de l’aire 
Espanyol

– EuroMALE dron armat Espanya

compra: de 15 
drons EuroMALE 
l’any 2020 (drons 
de mitjana altura 
de vol i gran 
autonomia)

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/84365/spain-sets-out-
european-male-rpas-procurement-
plan

05/19 Europa Unión Europea 

Centre for 
Research and 
Technology-
Hellas (CERTH), 
lider del consorci 
https://roborder.
eu/partners/
consortium/ 

Roborder 
dron de 
reconeixement 

– 

projecte: eixam de 
drons per vigilar 
les fronteres 
europees per 
terra, mar i aire:  
https://roborder.
eu/ 

– The Intercept 
https://theintercept.
com/2019/05/11/drones-artificial-
intelligence-europe-roborder/ 

05/18 Europa Unió Europea  
empreses de 
defensa 

LAWS
drons armats 
autònoms 

–

projectes: La Unió 
Europea permetrà 
que les empreses 
de la industria 
militar sol·licitin 
finançament 
per al 
desenvolupament 
d’armes letals 
autònomes. 
Segons dues 
fonts sense nom, 
alguns membres 
del Parlament 
es van oposar 
inicialment 
a aquesta 
possibilitat, 
però desprès 
van acceptar 
permetre que 
les empreses 
de defensa 
accedissin al fons 
de la Unió de 500 
milions d’euros

€ 500 Eu observer 
https://euobserver.com/
science/141885 

12/18 Europa Frontex Leonardo Falco EVO
dron de 
reconeixement

– 

desplegament: 
dron de 
reconeixement a 
Lampedusa, en 
fase d’avaluació

–
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/12/falco-evo-uas-
deployed-under-eu-surveillance-
research-programme/
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12/18 Europa
Agència Europea 
de Seguretat 
Marítima

Schiebel Camcopter S-100
dron de 
reconeixement

– 

compra: per 
tasques de 
reconeixement 
maritim

– AUVSI 

https://www.auvsi.org/industry-
news/schiebel-awarded-maritime-
surveillance-service-provision-
contract-its-camcopter-s-100

12/18 Europa Frontex
Selex Galileo 
(subsidiària de 
Leonardo)

Falco EVO
dron de 
reconeixement

– 

compra: per a 
la vigilància de 
les fronteres 
marítimes 
d’Europa

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTgvMTIvMTIvbm90aWNpYS1
mcm9udGV4LWVzY29nZS1zZWxleC1n
YWxpbGVvLXZpZ2lsYW5jaWEtZnJvbn
RlcmFzLW1hcml0aW1hcy5odG1sfDF8
MXwyNjAyfDk3

11/18 Europa PESCO Projects – MALE dron armat –

projecte 
EuroDrone 
(Alemania, 
França, Espanya, 
Itàlia, República 
Checa) de dron 
d’altitud mitjana i 
gran autonomia, 
amb doble 
turbohèlice; 
desenvolupat 
per Airbus, 
Dassault Aviation 
i Leonardo 

– PESCO

https://pesco.europa.eu/project/
european-medium-altitude-long-
endurance-remotely-piloted-
aircraft-systems-male-rpas-
eurodrone/ 

09/18 EU – MBDA Spectre dron armat – 

presentació: dron 
lleuger de combat 
amb rotors en 
tàndem

– AIN Online
https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2018-09-21/mbda-
unveils-company-level-uav-concept

03/18 França
Ministeri de 
Defensa de 
França

ECA Group A18-M dron submarí – 
presentació: dron 
submarí anti-
mines 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/eca-group-develops-
new-mine-countermeasures-auv/ 

06/18 França –  Elistair Ligh-T V.3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
multirotor de 
vigilància, lligat 
amb cable 

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/81120/
eurosatory-2018-elistair-expands-
tethered-uav-portfolio?from_rss=1 
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07/18 Hongria –  Eötvös University –
loitering: dron 
que ronda 

–

presentació: 
model del 
comportament 
complex 
dels eixams, 
que permet 
que diverses 
dotzenes de 
drons funcionin 
en sincronia (com 
un eixam) sense 
cap sistema de 
control central 

– Wired 
https://www.wired.com/story/
how-a-flock-of-drones-developed-
collective-intelligence/ 

04/18 Índia
Forces de defensa 
i seguretat de la 
Índia  

Cyient 

nous drons 
dissenyats per 
obtenir informació 
intel·ligent 
encoberta en 
temps real i actuar 
en missions 
tàctiques en 
zones obertes o 
entorns urbans 
concorreguts

dron armat Israel

projecte: 
desenvolupament 
conjunt (Cyient de 
la Índia + Bluebird 
Aero Systems 
d’Israel) de nous 
drons 

–
Economic 
Times 

https://economictimes.indiatimes.
com/news/defence/mou-signed-to-
produce-uav-systems-for-defence-
forces/articleshow/63714508.cms 

04/18 Índia
Forces de defensa 
i seguretat de la 
Índia  

Mahindra 
Defense 

Orbiter 4
dron de 
reconeixement i 
combat 

Israel

projecte: 
desenvolupament 
conjunt 
(Mahindra 
Defense i Israel 
Aeronautics) 
d’una variant del 
Orbiter 4 per a la 
Marina de la Índia 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/
indias-mahindra-partners-with-
israels-aeronautics-to-make-
drones/ 

06/18 Índia Govern de la Índia  

Organització 
de Defensa 
d’Investigació i 
Desenvolupament 

Rustom-2
dron de 
reconeixement 

–

projecte: el dron 
estarà llest i es 
desplegarà l’any 
2020 

–
The Times of 
India 

https://timesofindia.indiatimes.com/
city/pune/rustom-2-drones-set-
to-be-ready-by-2020-drdo-chief/
articleshow/64324935.cms 

02/18 Índia Govern de la Índia

Organització 
de Recerca 
en Defensa i 
Desenvolupament 
de la Índia 

Rustom 2 dron armat – 
prova: vol de 
prova satisfactori 

–
Economic 
Times 

https://economictimes.
indiatimes.com/news/defence/
drdo-successfully-carries-out-
test-flight-of-rustom-2-drone/
articleshow/63068375.cms 



110 NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

02/19 Iran 
Forces Aèries 
d’Iran 

Shahed Aviation 
Industries 

Khodkar 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: dron 
de vigilància de 
gran cos basat 
en els avions 
d’entrenament 
T-33 

– Press TV 
https://www.presstv.com/
Detail/2019/01/31/587305/Iran-
Khodkar-Drone-Air-Defense 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Saegheh dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

02/19 Iran 
Forces Aèries 
d’Iran 

Shahed Aviation 
Industries 

Saegheh-2 dron armat –  

presentació: dron 
de combat que 
podria ser una 
versió millorada 
del Saegheh 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/86085/iran-unveils-new-
version-of-armed-stealth-uav 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Shahed-123 dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Shahed-129 dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 
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02/18 Iran
Ministeri de 
Defensa de Iran

– 
copia iraniana del 
RQ-170 Sentinel

dron armat – 

combat: Israel 
va abatre un 
dron iranià que 
segons Israel 
era una còpia del 
RQ-170 Sentinel, 
un drone espia 
furtiu dels Estats 
Units (Lockheed 
Martin). El dron 
iranià, llançat des 
de Sibèria, va ser 
abatut a l’interior 
d’Israel. L’Iran 
va capturar un 
RQ-170 dels EUA 
el 2011 i afirma 
que ha estat 
fent enginyeria 
inversa del dron

–
Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/
world/israel-confirms-downed-
jet-was-hit-by-syrian-antiaircraft-
fire/2018/02/11/bd42a0b2-0f13-
11e8-8ea1-c1d91fcec3fe_story.
html?utm_term=.e02c5aed09d8 

02/18 Iran
Ministeri de 
Defensa de Iran

– Mohajer 6 dron armat – 

producció: inici de 
la producció en 
sèrie del Mohajer 
6: https://
en.mehrnews.
com/
news/147747/
Mohajer-6-
combat-drones-
join-Iranian-Army 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77677/iran-s-mohajer-6-
armed-uav-goes-into-production 

02/19 Israel Azeri Defence Aeronautics Orbiter 1K dron armat Azerbaijan 

manteniment: 
contracte de 
manteniment 
dels drons Orbiter 
fabricats a Israel 

$ 13 
The Jerusalem 
Post 

https://www.jpost.com/Israel-
News/Israeli-defense-company-
Aeronautics-seals-13m-drone-deal-
with-Azerbaijan-580928 

01/19 Israel Exèrcit de terra Aeronautics Orbiter 3 
loitering: dron 
que ronda 

Espanya 

prova: proves 
a León de 
l’Orbiter 3 que 
es va comprar a 
l’octubre de 2018 
amb un contracte 
de 3.1 milions 

€ 3.1 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDEvMjUvbm90aWNpY
S1lamVyY2l0by10aWVycmEtYWVyb2
5hdXRpY3MtcG9uZW4tcHJ1ZWJhLW
9yYml0ZXIuaHRtbHwxfDF8MjY2OH
wxMDQ=

09/18 Israel 
Forces armades 
de Zàmbia 

Elbit Systems Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement

Zàmbia compra:  – Jane’s
https://www.janes.com/
article/82934/zambian-hermes-
450-uav-spotted 
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02/19 Israel 
Israel Aerospace 
Industries 

Israel Aerospace 
Industries 

Mini Harpy 
loitering: mini-
dron que ronda 

– 

presentació: 
mini-dron que 
ronda amb una 
autonomia de fins 
a 60 milles 

– UPI 

https://www.upi.com/Israel-
Aerospace-Industries-shows-
off-loitering-missile-at-India-air-
show/6731550685580/?rc_fifo=1 

08/18 Israel
Ministeri de 
Defensa de 
Tailàndia

Aeronautics 
Defense Systems 

Dominator dron armat Tailàndia 

compra: del dron 
Dominator que 
pot transportar 
fins a 1.900 
quilograms 
en càrregues 
especials (com 
una càmera, 
radar o bombes), 
simultàniament; 
pot mantenir-se 
a l’aire durant 20 
hores 

– Globes 
https://en.globes.co.il/en/article-
aeronautics-wins-27m-thailand-
uav-deal-1001248103 

02/18 Israel
Ministeri de 
Defensa de Grècia

Divisió Malat de 
Israel Aerospace 
Industries 

Heron
dron de 
reconeixement 

Grècia 

compra:  
contracte (3 anys) 
de leasing del 
dron IAI Heron 

$ 44 Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77680/greece-to-lease-
heron-uavs-from-israel 

02/18 Israel
Exèrcit 
d’Alemania, 
Bundeswehr

Divisió Malat de 
Israel Aerospace 
Industries 

IAI Heron o 
Majatz-1

dron de 
reconeixement 

Alemania 

compra: Els 
partits SPD i 
CDU d’Alemanya 
han acordat fer 
un contracte de 
leasing del dron 
IAI Heron TP 

– Handelsblatt 

https://www.handelsblatt.
com/politik/deutschland/
koalitionsverhandlungen-groko-
einigt-sich-auf-drohnen-fuer-die-
bundeswehr/20918014.html 

08/18 Israel
Forces Aèries de 
Filipines

Elbit Systems Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement 

Filipines 

compra: 
enviament 
(durant 2018) 
del primer de 
diversos drons 
Hermes 450 
comprats per 
Filipines 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/hermes-bags-new-
customer-philippines/ 

05/18 Israel
Exèrcit 
d’Azerbaidjan  

Elbit Systems Hermes 900
loitering: dron de 
reconeixement 

Azerbaidjan compra – Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79686/azerbaijan-shows-
hermes-900 

01/19 Israel Chilean Air Force Elbit Systems Hermes 900
loitering: dron de 
reconeixement

Xile

presentació: 
dron que Xile va 
comprar l’any 
2011

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/85558/chilean-hermes-900-
breaks-cover-during-firefighting-
operations
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01/19 Israel Azeri Defence Elbit Systems SkyStriker
loitering: drons 
que ronden

Azerbaijan compra – Azeri Defence
http://az.azeridefence.com/dsx-
yeni-kamikadze-pua-ni-teqdim-etdi-
sky-striker/

07/18 Israel
Exèrcit de 
Tailàndia  

Elbit Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement 

Tailàndia
compra: dron de 
mitjana altura i 
gran autonomia 

–
Aviation 
International 
Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2018-06-25/thailand-
introduces-elbits-hermes-450-uas 

06/18 Israel
Departament de 
Defensa d’Israel  

Israel Aerospace 
Industries 

BirdEye 650-D + 
RoBattle UGV

dron de 
vigilància de 
fronteres 

–

presentació: 
combina un 
vehicle terrestre 
no tripulat amb 
un dron d’ala fixa 

– Times of Israel 
https://www.timesofisrael.com/
iai-develops-ground-to-air-robot-
system-for-border-surveillance/ 

12/18 Israel Exèrcitde Vietnam 
Israel Aerospace 
Industries 

Heron 1s dron armat Vietnam
compra: de 3 
drons Heron 1s 

entre $ 
140 i $ 
160 

Jerusalem 
Post 

https://www.jpost.com/Israel-
News/Israel-Aerospace-Industries-
closes-160m-drone-deal-with-
Vietnam-573933 

01/19 Israel
Policia Federal del 
Brasil

Israel Aerospace 
Industries 

Heron 1
dron de 
reconeixement

Brasil

projecte conjunt 
entre la policia 
federal de Brasil i 
les forces Aèries 
del Brasil

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/85703/brazil-to-resume-
operations-with-heron-1-uavs

06/18 Israel
Ministeri 
de Defensa 
d’Alemania  

Israel Aerospace 
Industries 

Heron TP
dron de 
reconeixement 

Alemania

compra: amb 
contracte de 
leasing - el 
dron Heron TP 
substitueix els 
Heron 1 que es 
van usar a Mali i 
Afganistan 

– Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2018/06/14/german-
lawmakers-approve-drone-deal-
with-israel/ 

09/18 Israel
Forces armades 
d’Azerbaijan 

Israel Aerospace 
Industries

Harop 
loitering: dron 
que ronda

Azerbaijan

compra: 
presentació del 
dron comprat, a 
Azerbaijan 

– C4ISRNET 

https://www.c4isrnet.com/
unmanned/2018/08/21/azerbaijan-
shows-off-kamikaze-drone-in-
military-exercises/

02/18 Itàlia –

Collective 
Wisdom 
Technology 
(empresa Xino-
Itàliana) 

Spider 103
dron de 
reconeixement 

Xina

presentació: dron 
de reconeixement 
semi-autònom:  
http://
defenceand 
technology.
com/2018/02/10/
spider-103-vtol-
uas-at-singapur-
airshow-2018/

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/77757/
singapore-airshow-2018-sino-
Itàlian-jv-develops-spider-103-uav 
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03/18 Itàlia
Ministeri de 
Defensa d’Itàlia

Leonardo + 
Finmeccanica - 
AgustaWestland 

SW-4 Solo
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: 
el SW-4 pot 
realitzar diverses 
activitats, 
incloent el 
transport de 
personal, la 
vigilància i la 
intervenció en 
combat 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/solo-optionally-
piloted-helicopter-completes-first-
unmanned-flight/ 

05/18 Itàlia –  
Leonardo + 
Thales 

Piaggio Aero P.1HH 
Hammerhead

dron de 
reconeixement 

França 
(Thales)

prova: primer 
vol controlat per 
satèl·lit del dron 
de mitjana altura i 
gran autonomia 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80266/european-male-uav-
flies-under-satellite-control-for-
first-time 

04/18 Itàlia
Direcció Itàliana 
d’Armaments i 
Aeronavegabilitat  

Leonardo Mirach-40

target drone 
- https://
en.wikipedia.
org/wiki/Target_
drone  

–
autorització: per 
a operacions 
militars 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/leonardo-target-
drone-authorised-military-
operations/ 

04/18 Itàlia
Ministeri de 
Defensa Italià  

Piaggio 
Aerospace 

P.2HH 
Hammerhead

dron de 
reconeixement 

–

projecte: el 
ministeri de 
defensa italià 
demana 951 
milions de dòlars 
al Parlament 
per a fabricar el 
P.2HH, primer 
dron italià de 
reconeixement 
de mitjana altura 
i gran autonomia 
per tasques de 
reconeixement, 
intel·ligència i 
vigilància 

$ 951 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2018/03/27/italy-plans-
to-spend-951m-on-20-surveillance-
drones/ 

07/18 Letònia Exèrcit de Letònia  UAV Factory Penguin C
dron de 
reconeixement 

–

compra: 
d’un nombre 
indeterminat del 
dron tàctic d’ales 
fixes Penguin 
C - http://www.
uavfactory.com/
product/74 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/87150/latvia-acquires-
penguin-c-long-endurance-uavs 



115NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

04/19 Mèxic – 
Hydra 
Technologies 

Kukulkan dron armat –  

presentació: del 
dron Kukulkan, 
que ès una 
evolució del 
Báalam S-45 amb 
més capacitat de 
càrrega 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDQvMjUvbm90aWNpYS
1oeWRyYS1kZXNhcnJvbGxhLWt1a3Vs
a2FuLWV2b2x1Y2lvbi1iYWFsYW0tbW
F5b3ItY2FyZ2EuaHRtbHwxfDF8Mjgx
M3wxMTc= 

02/18 Nigèria
Forces Aèries de 
Nigèria

Forces Aèries de 
Nigèria  

Tsaigumi
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: del 
dron Tsaigumi: 
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Tsaigumi 
- Nigèria vol 
desenvolupar un 
dron armat en el 
proper futur 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77980/nigerian-air-force-to-
develop-armed-uav 

12/18 Pakistan
Exèrcit de 
Pakistan

Comissió Nacional 
d’Enginyeria 
i Ciència de 
Paquistan junt 
amb la la Força 
Aèria del Pakistan 

NESCOM Burraq 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: de la 
versió exportable 
del dron Burraq

– The News 

https://www.thenews.com.pk/
latest/399404-pakistan-introduces-
multirole-drone-to-the-world-in-
ideas-2018 

12/18 Polònia
Ministeri de 
Defensa de 
Polònia 

Poland’s Ministry 
of Defense 

Micro-drons mini-drons – 

projecte: per 
a fabricar 6 
micro-drons 
d’enlairament i 
aterratge vertical, 
dins del programa 
Wazka 

– Defence24 
https://www.defence24.com/micro-
uavs-for-the-polish-military-wazka-
programme-another-attempt 

06/18 Polònia Exèrcit de Polònia  WB Electronics Warmate dron armat –

exercicis de 
combat: prova 
del Warmate 
en exercicis de 
combat 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/eurosatory-2018-
warmate-fires-combat-exercise/ 

08/18 Polònia Exèrcit polonès WB Electronics Warmate
loitering: dron 
que ronda 

– 

contracte i 
compra: l’Exèrcit 
polonès ha 
comprat 1000 
unitats del 
Warmate 

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/82252/wb-electronics-
discloses-next-generation-warmate-
development 

12/18 Polònia
Ministeri de 
Defensa

Wojskowe 
Zaklady Lotnicze 
2 SA (Military 
Aviation Works 
No. 2)

Orlik PGZ-19R dron armat – 
compra: de 40 
drons tàctics Orlik 
PGZ-19R

– Defence24

https://www.defence24.com/orlik-
uav-programme-contract-worth-
pln-800-million-first-deliveries-
in-2021
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12/18 Regne Unit 
U.K.’s Royal Air 
Force

Aeryon SkyRanger 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: de 
les capacitats 
operacionals del 
dron, destinat a 
la protecció a la 
base Akrotiri de la 
RAF a Xipre 

– 
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/raf-conducts-ocd-
using-rpas-enhance-fp/ 

04/19 Regne Unit 
Accelerador 
de Defensa i 
Seguretat (DASA) 

Blue Bear 
Systems 
Research 

Many Drones 
Make Light Work 

swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: 
desenvolupament 
de tecnologia 
d’eixams de drons 

€ 2.76 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDQvMDEvbm90aWNpY
S1yZWluby11bmlkby1pbnZpZXJ0ZS1ta
Wxsb25lcy1lbmphbWJyZXMuaHRtbH
wxfDF8Mjc3MXwxMTQ= 

05/18 Regne Unit
Ministeri de 
Defensa anglès  

– Reaper dron armat –

combat: La Royal 
Air Force ha 
reconegut que va 
disparar bombes 
termobàriques 
amb la seva 
flota de drons 
Reaper durant 
les operacions a 
Sibèria 

–
Middle East 
Eye 

http://www.middleeasteye.
net/news/uk-drones-syria-
using-controversial-vacuum-
bombs-478492745 

12/18 Rússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

Kalashnikov ZALA Arctic 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 

– TASS https://tass.com/defense/1034756  

02/19 Rússia Exèrcit rus Micran Karnivora 
dron armat 
+ dron de 
reconeixement 

– prova – TASS http://tass.com/defense/1042083 

05/19 Rússia 
Forces Aèries 
russes 

Sukhoi Okhotnik-B dron armat – presentació – The Drive 

https://www.thedrive.com/the-war-
zone/28147/russias-hunter-flying-
wing-unmanned-combat-air-vehicle-
is-a-big-beast 

02/19 Rússia Exèrcit rus 
ZALA Aero Group 
(Kalashnikov) 

KUB-UAV 
loitering: dron 
que ronda 

– 

presentació: dron 
amb una càrrega 
útil de 3,17 quilos 
i 30 minuts 
d’autonomia 

– 
The 
Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/
world/2019/02/23/kalashnikov-
assault-rifle-changed-world-now-
theres-kalashnikov-kamikaze-
drone/?utm_term=.3539500569b9 

11/18 Rússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

ZALA Aero ZALA-421-16E5 ICE 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 
d’ales fixes 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/84682/zala-aero-unveils-
updated-zala-421-16e5-uav 
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01/19 Rússia Exèrcit rus – Sukhoi S-70 dron armat – 

prova del Sukhoi 
S-70, tambè 
conegut com 
Okhotnik

– 
Aviation 
International 
Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2019-01-25/russia-
prepares-flight-test-sukhoi-s-70-
ucav 

01/18 Rússia –
Kalashnikov 
Group 

Soratnik
vehicle autònom 
de terra 

– 

prova: en 
condicions 
properes a les 
d’un combat 

–
The National 
Interest 

http://nationalinterest.org/blog/the-
buzz/russia-tests-new-unmanned-
ground-combat-vehicle-near-
combat-24164  

10/18 Rússia – Kronshtadt Group Orion-E dron armat – 

presentació: 
variant armada 
del dron de 
mitjana altura 
Orion-E, equipat 
amb missils 
guiats de 
precissió

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/83350/kronshtadt-
weaponises-orion-e-uav-outlines-
hale-uav-development

08/18 Rússia – Kronstadt Group 

Orion-E- veure: 
https://www.
janes.com/
article/83350/
kronshtadt-
weaponises-
orion-e-uav-
outlines-hale-
uav-development 

dron armat 
Un país 
del Pròxim 
Orient

compra: per part 
d’un país no 
especificat del 
Pròxim Orient

– Jane’s 
https://dronecenter.bard.edu/
weekly-roundup-8-28-18/ 

05/18 Rússia
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia  

Rostec Eleron-3
dron de 
reconeixement 

–
compra: de 30 
drons Eleron-3 

–
Shephard 
News 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/russian-mod-
receive-eleron-3-uas/ 

03/18 Rússia
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

– 
nom encara no 
decidit

dron armat 
submarí

– 

presentació: 
El president 
Vladimir Putin 
va proporcionar 
nous detalls 
sobre el 
desenvolupament 
d’aquets dron 
submarí equpiat 
amb armament 
nuclear 

–
Associated 
Press 

https://apnews.com/de8fb0159f314 
a849e1c36ff975c4637?utm_campai 
gn=SocialFlow&utm_source=Twitter 
&utm_medium=AP

06/18 Sèrbia
Ministeri de 
Defensa de Sèrbia  

Yugoimport  X-01 Strsljen dron armat – presentació – Jane’s 

https://pleronix.com/feed-items/
eurosatory-2018-yugoimport-
showcases-x-01-strsljen-armed-
vtol-uav/ 
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08/18 Suècia
La Marina 
d’Alemania

Saab 
UMS Skeldar 
V-200

dron de 
reconeixement 

Alemania 

compra: de 2 
Skeldar, que 
serveixen 
per tasques 
de vigilància, 
recopilació 
d’informació, 
transport de 
mercaderies 
lleugeres i guerra 
electrònica 

–
Navy 
Recognition 

https://www.navyrecognition.
com/index.php/news/defence-
news/2018/august-2018-navy-
naval-defense-news/6428-german-
navy-selects-skeldar-v-200-vtol-
uav-for-k130-corvettes.html 

03/19 Turquia Exèrcit de Turquia 
Industries 
Aerospacials 
Turques 

Anka-Aksungur dron armat – 

presentació: 
vol de prova 
del dron Anka-
Aksungur, de 
gran autonomia i 
mitjana altura 

– Aydinlik.com 

https://www.aydinlik.com.tr/
tusas-daha-guclu-anka-aksungur-
ile-goklerde-gosteri-yapti-ekonomi-
mart-2019 

03/19 Turquía 

Consell Nacional 
de Defensa i 
Seguretat de 
Ucraïna 

Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna compra – 
Interfax 
Ukraine 

https://en.interfax.com.ua/news/
general/570760.html 

03/18 Turquía

Centre de 
Reconeixement 
i vigilància de 
Qatar

Baykar Makina Bayraktar-TB2 dron armat Qatar 
compra: de 6 
drons Bayraktar-
TB2 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/78581/dimdex-2018-qatar-
orders-bayraktar-uavs 

05/18 Turquia –  
Indústries 
Aeroespacials 
turques 

Anka dron armat Kazakhstan

projecte: 
conjunt entre 
les Indústries 
Aeroespacials 
turques i la 
Indústria 
d’aviació del 
Kazakhstan per al 
desenvolupament 
i fabricació de 
drons Anka 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80315/kadex-2018-tai-
kai-sign-mou-on-anka-uavs-and-
hurkus-jet-trainers 

01/19 Turquia Govern Turc
Industries de 
defensa turques

TAI Anka-S dron armat – 
desplegament: 
primera missió de 
combat

– Yeni Safak

https://www.yenisafak.com/en/
news/turkeys-indigenous-anka-s-
drone-successfully-completes-first-
combat-mission-3472398

11/18 Turquia Exèrcit d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna

compra: Ucraïna 
ha decidit 
comprar drons a 
Turquia 

– Ukrinform 

https://www.ukrinform.net/
rubric-defense/2574490-ukraine-
to-purchase-combat-drones-from-
turkey.html 
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01/19 Turquia Govern d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna
compra: 6 drons 
de combat

$ 69 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2019/01/14/turkish-firm-
to-sell-drones-to-ukraine-in-69-
million-deal/

01/19 Turquia Govern d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna
compra: 6 drons 
de combat

$ 69 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2019/01/14/turkish-firm-
to-sell-drones-to-ukraine-in-69-
million-deal/

02/18 Turquia
Forces Aèries de 
Turquia

Turkish Aerospace 
Industries 

Anka-S
dron de 
reconeixement i 
combat 

– 

desplegament: 
les Forces Aèries 
de Turquia han 
rebut els primers 
dos drons de 
reconeixement 
i combat TAI 
Anka-S, totalment 
operacionals 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77660/turkey-receives-first-
pair-of-anka-s-uavs 

08/18 Turquia Exèrcit de Turquia
Turkish Aerospace 
Industries

Anka-S dron armat – 

prova: destrucció 
d’un míssil Smart 
Micro Munition 
amb un dron 
Anka-S controlat 
des de satèl·lit 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82468/satellite-controlled-
anka-s-uav-fires-guided-munitions 

10/18 Turquia Turkish military
Turkish Aerospace 
Industries

Anka-S dron armat – 

producció: de 
22 drons de 
combat de gran 
autonomia i 
altura mitjana; 
16 d’ells seran 
variants del 
Anka-S controlats 
per satèl·lit. 

– Flightglobal
https://www.flightglobal.com/news/
articles/turkey-signs-for-more-
anka-uavs-452671/

12/18 Ucraïna 
Ministeri de 
Defensa de 
Ucraïna

Ukroboronprom Spectator-M1 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 

– UNIAN 
https://www.unian.info/
society/10358892-ukroboronprom-
upgrades-spectator-uav-photo.html 

08/18 Ucraïna – Matrix UAV Demon dron armat – 

presentació: petit 
dron de 4 rotors 
equipat amb 
un llançador de 
granades RPG-26 

– Defence Blog 
https://defence-blog.com/aviation/
ukrainian-company-unveils-new-
drone-with-grenade-launcher.html 

04/18 Ucraïna
Ministeri de 
Defensa d’Ucraïna  

Ukrspecsystems RAM
loitering: dron 
que ronda 

–

presentació: dron 
que ronda i que 
porta 3 quilos de 
càrrega explosiva 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79289/ukrspecsystems-
unveils-ram-uav-loitering-munition 
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04/19
USA / 
Noruega 

– 
Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet 
dron de 
reconeixement 

–  

presentació: 
d’actualitzacions 
de Black Hornet, 
mini-dron (10 cm.) 
de reconeixement 
utilitzat per les 
forces armades 
dels Estats Units, 
França, el Regne 
Unit, Alemanya, 
Austràlia, 
Noruega, els 
Pa√Øsos Baixos i 
l’Índia  

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjkvbm90aWNpYS1
wcmVzZW50YS1lc3BhbmEtYWN0dW
FsaXphY2lvbmVzLWJsYWNrLWhvcm5
ldC1za3lyYW5nZXIuaHRtbHwxfDF8Mj
c3MHwxMTM= 

04/19
USA / 
Noruega 

Ministeri de 
Defensa del 
Regne Unit 

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet 
dron de 
reconeixement 

Regne Unit 
compra de 3 
micro drons per a 
l’Exèrcit britànic 

$ 1.8 
Military 
Aerospace 

https://www.militaryaerospace.com/
articles/pt/2019/04/unmanned-
surveillance-situational-awareness.
html 

01/19
USA / 
Noruega 

U.S. Army 
Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet mini-drons – 

projecte: mini-
drons d’ajut als 
soldats dins del 
programa Soldier 
Borne Sensor 

$ 39.6 Press release 

https://www.marketwatch.com/
press-release/flir-systems-
awarded-396-million-contract-
for-black-hornet-personal-
reconnaissance-systems-for-
us-army-soldier-borne-sensor-
program-2019-01-24 

05/18
USA / 
Noruega

Ministeri 
de Defensa 
d’Holanda  

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet
mini-dron de 
reconeixement 

Holanda

compra: d’un grup 
de mini-drons 
Black Hornet per 
l’Exèrcit i marina 
holandesos 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79816/netherlands-procures-
black-hornet-micro-uavs 

06/18
USA / 
Noruega

Ministeri 
de Defensa 
d’Austràlia  

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

PD-100 Black 
Hornet

mini-dron de 
reconeixement 

Austràlia
desplegament: a 
l’Exèrcit australià 

–
Australian 
Aviation 

https://australianaviation.com.
au/2018/05/army-rolls-out-black-
hornet-nano-uas/ 

10/18
USA / 
Noruega

–
Flir Systems / 
Prox Dynamics

Black Hornet 3
dron de 
reconeixement

– 

presentació: 
mini dron de 33 
grams d’ajut al 
soldat: detecció 
d’amenaces, 
vigilància, 
mantenir el 
contacte, 
avaluació de 
danys durant el 
combat

– Infodron 149

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMTEvbm90aWNpYS1w 
cmVzZW50YS1zaXN0ZW1hLXJlY29ub2 
NpbWllbnRvLWJsYWNrLWhvcm5ldC5 
odG1sfDF8MXwyNDk1fDg5
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04/19 USA 
Ministeri 
de Defensa 
d’Uzbequistan 

AeroVironment RQ-11B Raven 
dron de 
reconeixement 

Uzbequistan 

desplegament: el 
dron ha entrat en 
servei a l’Exèrcit 
d’Uzbequistan 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/87922/rq-11b-raven-uas-in-
service-with-uzbek-military 

04/19 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Afganistan 

contracte: suport 
i manteniment: 
https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

$ 17.5 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1794949/ 

04/19 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Indonèsia 

contracte: 
increment del 
contracte anterior 
per al suministre 
d’un ScanEagle 
al govern 
d’Indonèsia 

$ 9.9 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1800834/ 

03/19 USA U.S. Air Force 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 

desplegament: 
ha superat les 4 
milions d’hores de 
vol en missions 

– U.S. Air Force 
https://www.af.mil/News/Article-
Display/Article/1781271/mq-1b-mq-
9-flight-hours-hit-4-million/ 

03/19 USA U.S. Air Force 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 

desplegament: 
ha superat les 4 
milions d’hores de 
vol en missions 

– U.S. Air Force 
https://www.af.mil/News/Article-
Display/Article/1781271/mq-1b-mq-
9-flight-hours-hit-4-million/ 

03/19 USA Exèrcit d’Holanda 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Holanda 

compra: de 4 
drons MQ-9 
Reaper junt amb 
les estacions de 
control a terra, 
recanvis i equips 
de suport 

$ 123 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjcvbm90aWNpYS
1nYWFzaS1zdW1pbmlzdHJhLWN1YXR
yby1yZWFwZXItcGFpc2VzLWJham9zL
W1pbGxvbmVzLmh0bWx8MXwxfDI3
NjR8MTEy 

01/19 USA 
Royal 
Netherlands Air 
Force 

General Atomics MQ-9 Reaper dron armat Holanda 

entrenament: a la 
base Holloman de 
Nou Màxic, dels 
operadors de dos 
MQ-9 Reaper 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/85861/rnlaf-reaper-
operators-train-in-us 

04/19 USA 
U.S. State 
Department 

General Atomics 
MQ-9B Sky 
Guardian 

dron armat Bèlgica 
compra: de 4 
drons MQ-9B Sky 
Guardian 

$ 600 DefenseNews 

https://www.defensenews.com/
air/2019/03/26/state-department-
oks-sale-of-sky-guardian-drones-
to-belgium/ 
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02/19 USA Exèrcit de l’aire General Atomics Predator B 
dron de 
reconeixement 

Espanya 

compra: dos 
dels 4 Predator 
B arribaran 
l’any 2019; es 
destinaran a 
tasques de 
vigilància a 
l’estret de 
Gibraltar 

€ 123 
(estimació 
per als 4) 

InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDIvMjUvbm90aWNpYS
1kZWZlbnNhLWVzcGVyYS1sbGVnYW
RhLXByZWRhdG9yLXNlZ3VuZG8tc2
VtZXN0cmUuaHRtbHwxfDF8MjcyNX
wxMDg= 

02/19 USA U.S. Navy 
Northrop 
Grumman 

Projecte Remedy 
swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: eixam de 
drons que podrien 
intervenir en 
missions d’atac 
electròniques 
per bloquejar 
xarxes de sensors 
enemics 

– Defense News 

https://www.defensenews.com/
electronic-warfare/2019/02/19/
the-navy-plans-to-test-its-new-
electronic-warfare-drones-this-fall/ 

11/18 USA U.S. Air Force
Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global Hawk 
Block 

dron armat Japó 

contracte: pel 
subministre de 
drons de gran 
autonomia i 
molta altura de 
vol a Japó 

$ 489.9 FlightGlobal 

https://www.flightglobal.com/
news/articles/northrop-grumman-
contract-advances-japan-rq-4-
work-453796/ 

03/19 USA U.S. Army 
QinetiQ North 
America 

Common Robotic 
System-Individual 

mini-robot – 

projecte: disseny 
d’un robot de 
suport individual 
als soldats. El 
projecte pot 
ampliar-se fins 
400 milions de 
dòlars amb una 
producció d’unes 
3000 unitats 

$ 152 Defense News 

https://www.defensenews.com/
land/2019/03/14/qinetiq-wins-
armys-small-ground-robot-
competition/ 

04/19 USA DARPA – – 
swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: DARPA 
ha iniciat la 
quarta etapa del 
seu programa 
OFFensive 
Swarm-Enabled 
Tactics 

– 
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2019/04/darpa-announces-
next-phase-of-unmanned-swarm-
technology-program/ 

12/17 USA U.S. Marine Corps AAI Corporation RQ-7B Shadow 
dron de 
reconeixement 

– 
maniobres: darrer 
vol del RQ-7B 
Shadow 

– 
U.S. Marine 
Corps 

http://www.marines.mil/News/
News-Display/Article/1400840/
marines-say-goodbye-to-the-
shadow/ 
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07/18 USA
Exèrcit de 
Noruega  

AeroVironment  
RQ-20B Puma II AE 
+ RQ 12-A WASP 
Block IV

dron de 
reconeixement 

Noruega
compra: de 
diversos drons 

$ 17.6 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1585779/ 

02/18 USA
Departament de 
Defensa Nacional 
de Canadà

AeroVironment Puma AE
dron de 
reconeixement 

Canadà 

compra: de drons 
Puma AE per a 
la Marina Reial 
Canadenca 

$ 6.35
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/mda-deliver-
mmuas-rcn/ 

04/18 USA US Army  AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Letònia
compra: dos 
drons per al 
govern de Letònia 

$ 1.96 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=opport 
unity&mode=form&id= dad5b4e2ba6 
83b018980dfe9aecd8de3&tab=core 
&_cview=0

05/18 USA
Exèrcit alemany, 
Bundeswehr  

AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Alemania
compra: per a la 
Marina alemana 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79928/german-navy-to-field-
puma-ii-uas 

03/18 USA
Govern d’Egipte 
via la U.S. Army 

AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Egipte compra $ 9.1 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1468905/ 

03/18 USA – AeroVironment RQ-20B Puma II AE
dron de 
reconeixement 

Un país 
del Pròxim 
Orient 

compra $ 44.5 Jane’s 

https://www.janes.com/
article/78411/aerovironment-
contracted-to-supply-puma-ae-uas-
to-middle-east-customer 

05/18 USA US Army  AeroVironment Shrike 2 dron armat –

presentació: 
versió millorada 
del dron Shrike, 
amb enlairament 
vertical 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80303/sofic-2018-
aerovironment-s-introduces-shrike-
2-vtol-fixed-wing-platform 

03/18 USA U.S. Army AeroVironment Switchblade
loitering: dron 
que ronda 

– 
contracte: 
modificació del 
contracte 

$ 9.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1474871/ 

03/18 USA U.S. Army  AeroVironment Switchblade

loitering: dron 
que ronda - dron 
kamikaze que 
xoca contra el 
seu objectiu 
amb un objecte 
explosiu per 
destruir-lo 

–

contracte: 
modificació/
complement del 
contracte anterior 

$ 9.3 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1474871/ 

04/18 USA US Army  AeroVironment Switchblade
loitering: dron 
que ronda 

– projecte $ 44.7 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1499976/ 
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10/18 USA U.S. Air Force AeroVironment Raven RQ-11B dron armat – 

projecte: drons 
de suport per a 
regions d’Amèrica 
del Sud

$12 – 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMDgvbm90aWNpYS1h 
ZXJvdmlyb25tZW50LXN1bWluaXN0 
cmFyYS1yYXZlbi1ycTExYi5odG1sfDF8 
MXwyNDg3fDg4

04/18 USA –  Aeryon Labs R80D Sky Raider
dron de 
reconeixement 

–

anunci: Dron 
de vigilància 
multirotor, 
dissenyat per 
a agències de 
defensa i governs 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/new-vtol-suas-
announced-u-s-department-
defense-federal-agencies/ 

04/18 USA –  Aquabotix SwarmDiver
eixam de drons 
submarins 

–

presentació: 
d’un sistema 
d’eixam de drons 
submarins per 
reconeixement 
i atac 

– Engadget 
https://www.engadget.
com/2018/04/11/aquabotix-aquatic-
drone-swarm/ 

01/18 USA U.S. Air Force
Aurora Flight 
Sciences 

Orion

loitering: dron 
que ronda, de 
gran autonomia 
(més de 100 
hores) 

– 

compra: dron que 
ronda a mitjana 
altura: https://
en.wikipedia.org/
wiki/Aurora_
Flight_Sciences_
Orion 

$ 48
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/aurora-secures-
orion-uas-development-contract/ 

10/18 USA U.S. Marine Corps Bell Aerospace V-247 Vigilant dron armat – 

presentació 
prototipus: model 
a escala real del 
dron V-247 amb 
rotors en tàndem

– C4ISRNET

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu RQ-21A Blackjack dron armat Polònia 

contracte: 
compra de drons 
i vuit avions de 
protecció per al 
Cos de Marina 
dels Estats Units 
i el govern de 
Polònia

$ 54 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1608553/ 

04/18 USA U.S. Navy  Boeing Insitu RQ-21A Blackjack

dron de 
reconeixement: 
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_RQ-21_
Blackjack 

Polònia

compra: 
modificació del 
contracte de 
compra per part 
del govern de 
Polònia 

$ 11.4 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1481376/ 
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08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu RQ-21A Blackjack dron armat Canadà 
contracte: 
millores i GPS 

$ 55.44 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=opport 
unity&mode=form&id=68c43c561ae 
4744bda038bcc110e4a77&tab=core 
&_cview=1

02/18 USA
La Marina de 
Indonèsia

Boeing Insitu Scan Eagle
dron de 
reconeixement 

Indonèsia 
compra: de 4 
drons Scan Eagle 

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/78118/
indonesian-navy-to-receive-four-
scaneagle-uavs-in-2018 

12/17 USA
Forces Aèries 
Libaneses

Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Líban 

compra: de 6 
drons ScanEagle 
com a part 
d’una compra 
d’armament de 
120 milions de 
dòlars 

$ 120 Jane’s 
http://www.janes.com/
article/76418/lebanon-to-receive-
md-530g-helicopters 

06/18 USA
U.S.  Guardia de 
Costes  

Boeing Insitu Scaneagle
dron de 
reconeixement 

–
contracte: de 
compra de drons 
ScanEagle 

$ 117 Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80717/update-us-coast-
guard-awards-insitu-contract-for-
suas-on-national-security-cutters 

07/18 USA Exèrcit del Líban  Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Líban compra $ 8.2 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1564122/ 

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

República 
Txeca 

compra: recanvis 
pel dron Scan 
Eagle que compra 
la República 
Txeca: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

$ 414 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=oppor 
tunity&mode=form&id=894ebc71c60 
3ae50f178e21ae1b55548&tab=core 
&_cview=1

03/18 USA
Forces Aèries de 
Filipines  

Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Filipines

compra: de 6 
drons ScanEagle: 
https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/78553/us-delivers-
scaneagle-uas-to-philippine-air-
force 

04/18 USA U.S. Navy  Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Afganistan
compra: drons 
per al govern 
d’Afganistan 

$ 47 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1478347/ 

https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
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09/18 USA
Departament de 
Defensa Nacional 
del Canadà

Boeing Insitu
Integrator 
Extended Range

dron de 
reconeixement 

Canadà 

compra: del dron 
de reconeixement 
de gran 
autonomia (300 
milles) llançat 
amb catapulta 

– Defense News 

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/air-
force-association/2018/09/17/
insitu-unveils-new-integrator-
extended-range-unmanned-
system/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_
campaign=ebb%209/18/18&utm_
term=Editorial%20-%20Early%20
Bird%20Brief 

09/18 USA U.S. Air Force Boeing
Integrator 
Extended Range

dron armat – 

presentació: dron 
de reconeixement 
llançat per 
catapulta amb 
una autonomia 
de 300 milles 
nàutiques

– Defense News

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/air-
force-association/2018/09/17/
insitu-unveils-new-integrator-
extended-range-unmanned-
system/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_
campaign=ebb%209/18/18&utm_
term=Editorial%20-%20Early%20
Bird%20Brief

09/18 USA U.S. Navy Boeing MQ-25A Stingray
dron armat + 
reconeixement + 
loitering

– 
projecte: per 
fabricar el MQ-
25A Stingray 

$ 805
The 
Washington 
Post

https://www.washingtonpost.com/
gdpr-consent/?destination=%2fbusin
ess%2f2018%2f08%2f30%2fboeing-
wins-million-contract-build-navys-
mq-stingray-drone%2f%3futm_
term%3d.81719a16fbf4&utm_
term=.65cf5dda1f03 

06/18 USA –  Flir Systems Black Hornet 3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: 
nano drone de 
vigilància que 
pot funcionar en 
zones sense GPS 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80740/flir-systems-adds-
black-hornet-3-to-its-prs-family-of-
micro-uavs 

05/18 USA US Army  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

Guardian - 
https://www.
militaryfactory.
com/aircraft/
detail.
asp?aircraft_
id=1199

dron armat –

presentació: del 
dron Guardian de 
mitjana altura i 
gran autonomia a 
la illa Iki del Japó 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/05/guardian-uas-
demonstration-flights-performed-
in-japan/ 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 
contracte: suport 
i serveis 

$ 328.8 
(junt amb 
MQ-9 
Reaper)

UPI - Defense 
News 

https://www.upi.com/Defense-
News/2017/12/26/General-Atomics-
receives-more-than-3288M-for-
drone-systems/5491514301305/ 
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03/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 

Fi d’operació: La 
Força Aèria dels 
Estats Units ha 
retirat oficialment 
el Predator MQ-1, 
que va tenir un 
paper fonamental 
en la nova era 
de la guerra 
no tripulada. 
Desplegat el 
1995 i armat el 
2001, el Predator 
va intervenir 
en milers de 
missions en les 
guerres de l’Iraq i 
l’Afganistan, així 
com en zones 
de guerra no 
declarada 

–
Bloomberg 
Government 

https://about.bgov.com/blog/
air-force-retiring-predator-drone-
changed-world/ 

10/18 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-1C Gray Eagle dron armat – 

prova: dron de 
reconeixement 
i combat, de 
mitjana altura i 
gran autonomia

– US Army 

https://www.army.mil/
article/211106/extended_range_
gray_eagle_version_follow_on_
tests_complete  

12/17 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1C Gray Eagle dron armat – 
projecte: serveis 
logístics 

$ 94.6 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1398382/ 

02/18 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1C Grey Eagle
dron de 
reconeixement i 
combat 

bases dels 
EEUU a 
Corea del 
Sud 

desplegament: 
per a una base 
dels EEUU a 
Gunsan, Corea del 
Sud

– Chosum 
http://english.chosun.com/m/svc/
article.html?contid=2018022000915 

11/18 USA
Govern 
d’Austràlia

General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat Austràlia 
compra: Austràlia 
comprarà entre 12 
i 16 MQ-9 Reapers 

– 9 News-com 

https://www.9news.com.au/
national/remote-control-aircraft-
defence-australia-christopher-
pyne/250433a3-3815-4ed3-8e7d-
f049bcf4e7d5 

09/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat – 

prova: el dron va 
abatre un petit 
avió no tripulat 
amb un missil 
aire-aire

– Military.com

https://www.military.com/daily-
news/2018/09/19/mq-9-gets-first-
air-air-kill-training-exercise-air-
force-official-says.html
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12/17 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat – 

projecte: integrar 
la bomba de petit 
diàmetre GBU-
39B/B en el MQ-9

$17.5
US 
Department of 
Defense 

https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1381242/

01/18 USA U.S. Navy
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Afganistan 

contracte: per 
operacions del 
MQ-9 Reaper 
durant un any a 
Afganistan 

– The drive 

http://www.thedrive.com/the-war-
zone/17571/us-navy-wants-to-hire-
contractors-to-fly-their-own-mq-9-
reaper-drones-in-afghanistan 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: suport 
i serveis 

$ 328.8 
(junt amb 
MQ-1 
Predator)

UPI - Defense 
News 

https://www.upi.com/Defense-
News/2017/12/26/General-Atomics-
receives-more-than-3288M-for-
drone-systems/5491514301305/ 

07/18 USA Govern d’Holanda  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper
dron de 
reconeixement 
no armat 

Holanda
compra: de drons 
no armats 

– Defense News 

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/
farnborough/2018/07/17/
netherlands-signs-deal-for-
unarmed-mq-9-reaper-drones/ 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: 
desenvolupament 
de software 

$ 49.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1425283/ 

04/18 USA US Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –

compra: motors 
de recanvi i 
contenidors per 
a l’enviament de 
motors 

$ 36.7 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1504779/ 

04/18 USA U.S. Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –
projecte: encàrrec 
de producció 

$ 295.7 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1479983/ 

10/18 USA
Ucraïna, forces 
armades

General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat Ucraïna

presentació: 
primer vol d’un 
MQ-9 Reaper 
comprat per 
Ucraïna a USA - 
dins dels exercicis 
Clear Sky 18 

– Defence Blog 

https://defence-blog.com/news/u-s-
air-force-shows-its-mq-9-remotely-
piloted-aircraft-at-exercise-clear-
sky-18.html 

04/18 USA
Departament 
d’Estat  

General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Regne Unit

autorització de 
venda: suport 
logístic per als 
MQ-9 Reaper 

$ 500 DSCA 

http://www.dsca.mil/major-arms-
sales/united-kingdom-mq-9-
continuing-contractor-logistics-
support 

08/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat França 
contracte: drons 
per a l’Exèrcit 
francès 

$ 123 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1611035/ 
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03/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 

presentació: inici 
d’operacions del 
50è Esquadró 
d’Atac, que 
operarà els drons 
MQ-9 Reaper 
des la base de la 
Força Aèria Shaw 
a Carolina del Sud 

–
The Sumter 
Item 

http://theitem.com/stories/shaw-
mq-9-reaper-squadron-activates-
appoints-commander,304211 

05/18 USA US Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –

contracte: per 
millores a 122 
drons MQ-9 
Reaper: noves 
funcionalitats 
i kits de 
comunicació 

$ 206
Military 
Aerospace 

http://www.militaryaerospace.com/
articles/2018/05/mq-9-block-5-
reaper-attack-drones-unmanned.
html 

04/18 USA U.S. Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9B Protector dron armatt Regne Unit
compra: per al 
govern del Regne 
Unit 

$ 80.9 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1481376/ 

10/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9B 
SkyGuardian

dron armat – 

presentació: 
primer vol, en el 
aeròdrom de la 
base dels EEUU a 
la Laguna

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMDYvbm90aWNpYS1n 
YWFzaS1jb21wbGV0YS1wcmltZXItdn 
VlbG8tc2VndW5kby1za3lndWFyZGlh 
bi5odG1sfDF8MXwyNDg4fDg4

06/18 USA –  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9B 
SkyGuardian

dron armat –

prova: del dron 
de mitjana altura 
i gran autonomia, 
en un entorn de 
llamps 

– Press Release 
http://www.ga-asi.com/ga-asi-
conducts-successful-lightning-tests-
on-mq-9b 

08/18 USA
The U.S. Missile 
Defense Agency

General Atomics 
Electromagnetic 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: 
integració de 
sensors avançats 

$ 134 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1607278/ 

10/18 USA U.S. Army General Atomics MQ-1C Gray Eagle dron armat – 
projecte: serveis 
tècnics

$441.6 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1648706/

10/18 USA –
Hoverfly 
Technologies

LiveSky SENTRY
dron de 
reconeixement

– 

presentació: 
dron de 
reconeixement, 
lligat - sentinella

–
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/09/new-tethered-drone-
features-all-weather-capability/
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02/18 USA U.S. Marine Corps
InstantEye 
Robotics 

Mk-2 GEN 3 mini-drons – 

compra: de 800 
mini-drons de 
reconeixement 
Mk-2 GEN 
3. Els drons 
donaran suport 
a les esquadres 
desplegades 
d’infanteria 
de marina, 
proporcionant 
vigilància 
orgànica i 
capacitats de 
reconeixement 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/united-states-marine-
corps-selects-instanteye-multi-
mission-uas/ 

10/18 USA –
InstantEye 
Robotics

Mk-3 GEN4-D1/D2
dron de 
reconeixement

– 
presentació: petit 
quadòpter de 
vigilància militar

– Jane’s
www.janes.com/article/83815/ausa-
2018-instant-eye-robotics-displays-
uav

07/18 USA US Navy  
Kratos Defense & 
Security Solutions 

BQM-177A target drone –

desplegament: 
dron per a actuar 
com a objectiu 
aeri avançat, 
subsònic, 
recuperable 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/07/kratos-delivers-
unmanned-aerial-target-system-to-
u-s-navy/ 

09/18 USA U.S. Army
L-3 
Communications

RQ-7B V2 Shadow dron armat – 
projecte: per 
fabricar el RQ-7B 
V2 Shadow 

$ 454 FBO

https://www.fbo.gov/index.php?s=o
pportunity&mode=form&id=6b2c1e6
66e0dfebbe835b73f06514080&tab=c
ore&_cview=1 

04/18 USA –  L3 Technologies 
Iver Precision 
Workhorse

dron submarí de 
reconeixement i 
combat

–

presentació: 
vehicle submarí 
no tripulat 
dissenyat per a 
diversos objectius 
que inclouen 
la vigilància, 
la guerra 
antisubmarina i 
la guerra contra 
mines 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/l3-technologies-
unveils-new-advanced-military-auv/ 
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03/18 USA –
Lockheed Martin 
Skunk Works 

X-44A dron armat – 

presentació: dron 
fins ara secret 
que es creu que 
va servir per al 
desenvolupament 
del RQ-170 
Sentinel, un dron 
classificat de 
la CIA: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Lockheed_
Martin_RQ-170_
Sentinel 

– The Drive 

https://www.thedrive.com/the-
war-zone/19582/exclusive-photos-
lockheed-skunk-works-x-44a-flying-
wing-drone-breaks-cover 

05/18 USA US Army  Lockheed Martin Indago 3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: 
d’una versió 
millorara del 
dron de 4 rotors 
Indago 3, equipat 
amb càmera 
d’infrarojos 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/lockheed-upgrades-
indago-3-ir-system/ 

05/18 USA US Army  Lockheed Martin 
Stalker Extended 
Endurance

dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
de reconeixement 
d’enlairament i 
aterratge vertical 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80305/sofic-2018-lockheed-
martin-unveils-stalker-xe-vtol-
unmanned-aircraft 

04/18 USA
Departament 
d’Estat  

Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

Alemania

autorització 
de venda: de 4 
drons MQ-4C 
Triton - pendent 
de l’aprovació per 
part del govern 
alemany 

$ 2500 FlightGlobal 
https://www.flightglobal.com/news/
articles/potential-mq-4c-sale-to-
germany-moves-forward-447359/ 

06/18 USA US Navy  
Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

–

desplegament: 
del dron de 
gran altura i 
alta autonomia 
a l’esquadró 
de sistemes no 
tripulats VUP-19 
a la base naval 
del comtat de 
Ventura a Point 
Mugu i a Guam 

– Aviationist 

https://theaviationist.
com/2018/06/10/u-s-navy-inducts-
mq-4c-triton-unmanned-aerial-
vehicle-into-service-ahead-of-first-
operational-deployment-to-guam/ 
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01/18 USA U.S. Navy
Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

– 

contracte: 
ampliació de 
contracte de 
compra 

$ 255.3 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1405313/ 

02/18 USA

Defense 
Advanced 
Research Projects 
Agency

Northrop 
Grumman 

OFFSET swarm 
Program

swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: 
L’Agència de 
Projectes de 
Recerca Avançada 
de Defensa dels 
Estats Units 
ha seleccionat 
Northrop 
Grumman per 
participar a 
OFFSET, un 
programa per 
desenvolupar 
eixams de drons 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/darpa-selects-
northrop-offset-programme/ 

06/18 USA US Navy  
Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global Hawk 
BAMS-D

dron de 
reconeixement 

–

contracte: 
operació i 
manteniment, fins 
que els Navy MQ-
4C Triton entrin 
en servei 

$ 189 Aviation Week 
http://aviationweek.com/defense/
us-navy-s-bams-d-fly-triton-nears-
deployment 

11/18 USA
Forces Aèries de 
Corea del Sud

Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global 
Hawks 

dron armat
Corea del 
Sud 

compra: contracte 
per proporcionar 
suport logístic 
que s’espera que 
es lliuri a la Força 
Aèria Coreana 
l’any 2019 

– UPI 

https://www.upi.com/Defense-
News/2018/11/15/Northrop-
Grumman-tapped-for-South-Korean-
drone-support/8281542302617/?rc_
fifo=1&ur3=1 

04/18 USA US Navy  Raytheon Barracuda
dron submarí per 
a neutralitzar 
mines 

–
projecte: 
producció dels 
drons 

$ 83.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1495974/ 

07/18 USA US Navy  Raytheon Coyote 
swarm: eixam de 
drons 

–

contracte: 
treballs 
relacionats amb 
els eixams Coyote 
de baix cost: 
https://www.
raytheon.com/
news/feature/
mind-swarm 

$ 29.7 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1560786/ 
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04/18 USA –  
Riptide 
Autonomous 
Solutions 

MK II
dron submarí de 
reconeixement 

–

presentació: 
micro-dron 
submarí amb 
40 hores 
d’autonomia 

–
Subsea world 
news 

https://subseaworldnews.
com/2018/03/21/riptide-introduces-
new-micro-uuv/ 

07/18 USA US Air Force  Rolls-Royce 
MQ-4C Triton + 
RQ-4 Global Hawk

dron de 
reconeixement 

Regne Unit

contracte: 
manteniment 
i reparació de 
motors 

$ 420 UPI 

https://www.upi.com/Defense-
News/2018/07/05/Rolls-Royce-
awarded-420M-contract-for-drone-
engines/5081530794511/ 

12/17 USA U.S. Navy SeeByte MK-18 
dron armat 
submarí

– 
projecte: 
enginyeria i 
suport tècnic 

$ 22.6 Shepard Media 
https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/seebyte-wins-
mk18-uuv-support-contract/ 

01/18 USA U.S. Navy
Sierra Nevada 
Corporation 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

– 

contracte: 
increment 
de contracte 
degut a nous 
requeriments 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Northrop_
Grumman_MQ-
4C_Triton 

$ 45 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=oppor 
tunity&mode=form&id=4084e9f6f25 
ac158a39bb04c07970c69&tab=core 
&_cview=0

07/18 USA –  
U.S. Marine Corps 
Warfighting 
Laboratory 

Loitering
loitering: dron 
que ronda 

–

projecte: estudi 
d’un sistema 
per a que un sol 
soldat a terra 
pugui operar fins 
a 15 drons que 
ronden (loitering) 
simultàniament 

–
Marine Corps 
Times 

https://www.marinecorpstimes.
com/news/your-marine-
corps/2018/07/20/the-corps-
wants-15-suicide-drones-swarming-
from-the-hands-of-one-front-line-
marine/ 

03/18 Xina
Acadèmia Xinesa 
Aeroespacial

Aerodynamics CH-4C
dron armat i de 
reconeixement 

– 

projecte: nova 
variant del 
Caihong-4 
denominada CH-
4C: tindrà una 
major capacitat 
de càrrega i 
una electrònica 
millorada i estarà 
armada amb 
bombes guiades 
de precisió de 
100 Kg. 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/78269/china-s-casc-readies-
improved-ch-4-uav 
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10/18 Xina –

Aeronautical 
Complex (PAC) + 
Aviation Industry 
Corporation 
(AVIC)

Wing Loong II
dron armat 
avançat

Pakistan

projecte: 
producció 
conjunta de 48 
drons entre la 
Xina i Pakistan

– InfoDron 149

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTAvMTUvbm90aWNpYS
1jaGluYS1wYWtpc3Rhbi1wcm9kdWNp
cmFuLWNvbmp1bnRhbWVudGUtbG9v
bmcuaHRtbHwxfDF8MjQ5OHw4OQ==

10/18 Xina
People’s 
Liberation Army

Aviation Industry 
Corporation

AV500W dron armat – 

maniobres: dron 
helicòpter per 
reconeixement i 
combat

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83300/avic-s-av500w-vtol-
uav-takes-part-in-pla-exercise

09/18 Xina Exèrcit de Serbia
AVIC - Chengdu 
Aircraft Industry 
Group

Wing Loong Iis dron armat Serbia
compra: del Wing 
Loong Iis 

– Jane’s
https://www.janes.com/
article/83127/serbia-reportedly-
agrees-ucav-deal-with-china 

08/18 Xina Emirats Àrabs
AVIC - Chengdu 
Aircraft Industry 
Group 

Wing Loong II dron armat 
Emirats 
Àrabs 

desplegament: 
Les imatges 
de satèl·lit 
de principis 
d’agost semblen 
demostrar que 
els Emirats Àrabs 
han desplegat 
almenys un dron 
de resistència de 
mitjana altura i 
gran autonomia 
Wing Loong II 
a la seva base 
de l’aeroport 
d’Assab, a Eritrea. 
La UEA ja mantè 
una flota d’avions 
tripulats a la 
base, que utilitza 
per a operacions 
al Iemen 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82382/uae-deploys-wing-
loong-ii-uav-to-eritrea 

12/18 Xina –
Beihang 
Unmanned 
Aircraft System

MALE BZK-005E dron armat – 

presentació: 
interès en la seva 
exportació; el 
MALE BZK-005E 
ès una evolució 
del BZK-005

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTEvMzAvbm90aWNpYS1
iZWloYW5nLXByZXBhcmEtZXhwb3J0
YWNpb24tYnprMDA1ZS5odG1sfDF8M
XwyNTc4fDk3

11/18 Xina Exèrcit d’Algèria CASC Caihong-4 dron armat Algèria compra – Jane’s 
https://www.janes.com/
article/84158/algeria-unveils-
chinese-uavs 
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05/18 Xina
Forces Aèries 
reials de Jordània  

CASC CH-4
dron armat i de 
reconeixement 

Jordània
presentació: a la 
fira SOFEX 2018 

–
Shephard 
News 

https://www.shephardmedia.
com/news/uv-online/sofex-2018-
jordanian-ch-4-makes-public-debut/ 

01/18 Xina

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica de 
la Xina

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong 
ID o Chengdu 
Pterodactyl

dron armat – 

presentació: del 
Wing Loong ID, 
variant de la 
familia xinesa 
de drons de gran 
autonomia i 
altura mitjana 

– New Atlas 
https://newatlas.com/quaternium-
record-endurance-drone-
flight/52758/ 

01/18 Xina

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica de 
la Xina

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong II dron armat – 

presentació i 
prova: el dron 
va destruir 5 
objectius a terra 
usant 5 míssils de 
tipus diferents  

– Xinhua 
http://www.xinhuanet.com/
english/2017-12/31/c_136863482.
htm 

11/18 Xina
Exèrcit 
d’Alliberació del 
Poble Xinès 

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong II
dron de 
reconeixement

–

presentació: dron 
de reconeixement 
de mitjana altitut i 
gran autonomia 

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/84349/airshow-china-
2018-wing-loong-ii-armed-
reconnaissance-uav-enters-plaaf-
service 

02/18 Xina –

China National 
Aero-Technology 
Import and Export 
Corporation 
(CATIC) 

U8EW
dron de 
reconeixement i 
combat 

– 

presentació: dron 
de reconeixement 
i combat: http://
www.catic.cn/
front 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/singapore-airshow-
2018-china-promotes-weaponi/ 

08/18 Xina
Forces Marines 
de Xile

DJI Technology DJI Magic Pro dron armat Xile 

compra: per la 
seguretat al 
perímetre de la 
base de Fort Fèlix 
Aguayo 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82419/chilean-navy-buys-
chinese-uav-to-secure-facilities 

01/19 Xina
Policia Nacional 
de Colòmbia

DJI Technology Matrice 210 dron armat Colòmbia

compra: l’Alcaldía 
Distrital de 
Barranquilla ha 
comprat el dron 
xinès Matrice 210

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMDMvbm90aWNpYS
1wb2xpY2lhLW5hY2lvbmFsLWNvbG9t
YmlhLWluY29ycG9yYS5odG1sfDF8MX
wyNjMzfDEwMQ==

08/18 Xina Exèrcit d’Austràlia DJI Phantom 4
dron de 
reconeixement 

Austràlia 

compra: de drons 
Phantom 4 per 
entrenament de 
soldats en l’ús de 
drons 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/australian-army-
receives-dji-phantom-4-uas/ 
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06/18 Xina Exèrcit de la Xina  Ziyan Blue Fish dron armat –

presentació: dron 
elèctric tipus 
helicòpter armat 
amb granades 

–
Army 
Recognition 

https://www.armyrecognition.com/
eurosatory_2018_official_news_
online/eurosatory_2018_ziyan_
electric_helicopter_drone_for_
attack_and_surveillance.html 

09/18 Xina
Chinese People’s 
Liberation Army 
Navy

Ziyan Blowfish I dron armat – 

presentació: el 
dron helicòpter 
armat ha entrat 
en servei

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/83264/aad-2018-china-s-
blowfish-i-vtol-uav-enters-service-
with-plan

03/18 Xina
Exèrcit 
d’Alliberació del 
Poble  

– Xianglong
dron de 
reconeixement 

–

desplegament: 
del dron 
Xianglong de 
gran altitud i 
gran autonomia, 
a la base de 
Yishuntun i a la de 
la illa de Hainan 

– Offiziere 

http://www.janes.com/
article/78751/xianglong-uavs-
spotted-on-china-s-hainan-island + 
https://offiziere.ch/?p=33037 

09/18 Xina – – AVIC Wing Loong II dron armat Serbia

compra: l’Exèrcit 
de Serbia ha 
comprat sis drons 
de combat a la 
Xina, incloent dos 
AVIC Wing Loong 
IIs

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83127/serbia-reportedly-
agrees-ucav-deal-with-china

Fonts: https://dronecenter.bard.edu/category/roundup/ 
http://www.infodron.es/id/

https://dronecenter.bard.edu/category/roundup/
http://www.infodron.es/id/ 
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03/18 França
Ministeri de 
Defensa de 
França

ECA Group A18-M dron submarí – 
presentació: dron 
submarí anti-
mines 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/eca-group-develops-
new-mine-countermeasures-auv/ 

12/18 Espanya Exèrcit Espanyol
Alpha Unmanned 
Systems (Madrid)

Alpha 800 dron armat – 
compra: de 2 
drons de de pales 
giratòries

– 
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/spain-acquires-
two-alpha-800-uas/

03/19 Turquia Exèrcit de Turquia 
Industries 
Aerospacials 
Turques 

Anka-Aksungur dron armat – 

presentació: 
vol de prova 
del dron Anka-
Aksungur, de 
gran autonomia i 
mitjana altura 

– Aydinlik.com 

https://www.aydinlik.com.tr/
tusas-daha-guclu-anka-aksungur-
ile-goklerde-gosteri-yapti-ekonomi-
mart-2019 

02/18 Turquia
Forces Aèries de 
Turquia

Turkish Aerospace 
Industries 

Anka-S
dron de 
reconeixement i 
combat 

– 

desplegament: 
les Forces Aèries 
de Turquia han 
rebut els primers 
dos drons de 
reconeixement 
i combat TAI 
Anka-S, totalment 
operacionals 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77660/turkey-receives-first-
pair-of-anka-s-uavs 

10/18 Turquia Turkish military
Turkish Aerospace 
Industries

Anka-S dron armat – 

producció: de 
22 drons de 
combat de gran 
autonomia i 
altura mitjana; 
16 d’ells seran 
variants del 
Anka-S controlats 
per satèl·lit. 

– Flightglobal
https://www.flightglobal.com/news/
articles/turkey-signs-for-more-
anka-uavs-452671/

08/18 Turquia Exèrcit de Turquia
Turkish Aerospace 
Industries

Anka-S dron armat – 

prova: destrucció 
d’un míssil Smart 
Micro Munition 
amb un dron 
Anka-S controlat 
des de satèl·lit 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82468/satellite-controlled-
anka-s-uav-fires-guided-munitions 
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05/18 Turquia –  
Indústries 
Aeroespacials 
turques 

Anka dron armat Kazakhstan

projecte: 
conjunt entre 
les Indústries 
Aeroespacials 
turques i la 
Indústria 
d’aviació del 
Kazakhstan per al 
desenvolupament 
i fabricació de 
drons Anka 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80315/kadex-2018-tai-
kai-sign-mou-on-anka-uavs-and-
hurkus-jet-trainers 

05/18 Alemania –  Lange Aviation Antares E2
dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
de vigilància 
amb pila de 
combustible amb 
una autonomia de 
fins 40 hores 

– Aviation week 

https://aviationweek.com/
intelligence-surveillance-
reconnaissance/antares-e2-
brings-new-benefits-unmanned-
surveillance 

03/19 Espanya 

Corporación 
de la Industria 
Aeronáutica 
Colombiana 

Airbus Defence Atlante dron armat Colòmbia 

projecte: 
fabricació de 
l’Atlante, un dron 
versàtil de gran 
autonomia 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/86980/colombia-and-spain-
to-develop-new-uav 

10/18 Xina
People’s 
Liberation Army

Aviation Industry 
Corporation

AV500W dron armat – 

maniobres: dron 
helicòpter per 
reconeixement i 
combat

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83300/avic-s-av500w-vtol-
uav-takes-part-in-pla-exercise

09/18 Xina – – AVIC Wing Loong II dron armat Serbia

compra: l’Exèrcit 
de Serbia ha 
comprat sis drons 
de combat a la 
Xina, incloent dos 
AVIC Wing Loong 
IIs

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83127/serbia-reportedly-
agrees-ucav-deal-with-china

04/18 USA US Navy  Raytheon Barracuda
dron submarí per 
a neutralitzar 
mines 

–
projecte: 
producció dels 
drons 

$ 83.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1495974/ 

03/19 Turquía 

Consell Nacional 
de Defensa i 
Seguretat de 
Ucraïna 

Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna compra – 
Interfax 
Ukraine 

https://en.interfax.com.ua/news/
general/570760.html 

11/18 Turquia Exèrcit d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna

compra: Ucraïna 
ha decidit 
comprar drons a 
Turquia 

– Ukrinform 

https://www.ukrinform.net/
rubric-defense/2574490-ukraine-
to-purchase-combat-drones-from-
turkey.html 
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01/19 Turquia Govern d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna
compra: 6 drons 
de combat

$ 69 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2019/01/14/turkish-firm-
to-sell-drones-to-ukraine-in-69-
million-deal/

01/19 Turquia Govern d’Ucraïna Kale-Baykar Bayraktar TB2 dron armat Ucraïna
compra: 6 drons 
de combat

$ 69 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2019/01/14/turkish-firm-
to-sell-drones-to-ukraine-in-69-
million-deal/

03/18 Turquía

Centre de 
Reconeixement 
i vigilància de 
Qatar

Baykar Makina Bayraktar-TB2 dron armat Qatar 
compra: de 6 
drons Bayraktar-
TB2 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/78581/dimdex-2018-qatar-
orders-bayraktar-uavs 

06/18 Israel
Departament de 
Defensa d’Israel  

Israel Aerospace 
Industries 

BirdEye 650-D + 
RoBattle UGV

dron de 
vigilància de 
fronteres 

–

presentació: 
combina un 
vehicle terrestre 
no tripulat amb 
un dron d’ala fixa 

– Times of Israel 
https://www.timesofisrael.com/
iai-develops-ground-to-air-robot-
system-for-border-surveillance/ 

10/18
USA / 
Noruega

–
Flir Systems / 
Prox Dynamics

Black Hornet 3
dron de 
reconeixement

– 

presentació: 
mini dron de 33 
grams d’ajut al 
soldat: detecció 
d’amenaces, 
vigilància, 
mantenir el 
contacte, 
avaluació de 
danys durant el 
combat

– Infodron 149

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMTEvbm90aWNpYS1w 
cmVzZW50YS1zaXN0ZW1hLXJlY29ub2 
NpbWllbnRvLWJsYWNrLWhvcm5ldC5 
odG1sfDF8MXwyNDk1fDg5

06/18 USA –  Flir Systems Black Hornet 3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: 
nano drone de 
vigilància que 
pot funcionar en 
zones sense GPS 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80740/flir-systems-adds-
black-hornet-3-to-its-prs-family-of-
micro-uavs 
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04/19
USA / 
Noruega 

– 
Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet 
dron de 
reconeixement 

–  

presentació: 
d’actualitzacions 
de Black Hornet, 
mini-dron (10 cm.) 
de reconeixement 
utilitzat per les 
forces armades 
dels Estats Units, 
França, el Regne 
Unit, Alemanya, 
Austràlia, 
Noruega, els 
Pa√Øsos Baixos i 
l’Índia  

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjkvbm90aWNpYS1
wcmVzZW50YS1lc3BhbmEtYWN0dW
FsaXphY2lvbmVzLWJsYWNrLWhvcm5
ldC1za3lyYW5nZXIuaHRtbHwxfDF8Mj
c3MHwxMTM= 

01/19
USA / 
Noruega 

U.S. Army 
Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet mini-drons – 

projecte: mini-
drons d’ajut als 
soldats dins del 
programa Soldier 
Borne Sensor 

$ 39.6 Press release 

https://www.marketwatch.com/
press-release/flir-systems-
awarded-396-million-contract-
for-black-hornet-personal-
reconnaissance-systems-for-
us-army-soldier-borne-sensor-
program-2019-01-24 

04/19
USA / 
Noruega 

Ministeri de 
Defensa del 
Regne Unit 

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet 
dron de 
reconeixement 

Regne Unit 
compra de 3 
micro drons per a 
l’Exèrcit britànic 

$ 1.8 
Military 
Aerospace 

https://www.militaryaerospace.com/
articles/pt/2019/04/unmanned-
surveillance-situational-awareness.
html 

05/18
USA / 
Noruega

Ministeri 
de Defensa 
d’Holanda  

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

Black Hornet
mini-dron de 
reconeixement 

Holanda

compra: d’un grup 
de mini-drons 
Black Hornet per 
l’Exèrcit i marina 
holandesos 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79816/netherlands-procures-
black-hornet-micro-uavs 

09/18 Xina
Chinese People’s 
Liberation Army 
Navy

Ziyan Blowfish I dron armat – 

presentació: el 
dron helicòpter 
armat ha entrat 
en servei

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/83264/aad-2018-china-s-
blowfish-i-vtol-uav-enters-service-
with-plan

06/18 Xina Exèrcit de la Xina  Ziyan Blue Fish dron armat –

presentació: dron 
elèctric tipus 
helicòpter armat 
amb granades 

–
Army 
Recognition 

https://www.armyrecognition.com/
eurosatory_2018_official_news_
online/eurosatory_2018_ziyan_
electric_helicopter_drone_for_
attack_and_surveillance.html 

07/18 USA US Navy  
Kratos Defense & 
Security Solutions 

BQM-177A target drone –

desplegament: 
dron per a actuar 
com a objectiu 
aeri avançat, 
subsònic, 
recuperable 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/07/kratos-delivers-
unmanned-aerial-target-system-to-
u-s-navy/ 
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07/18 Bielorússia
Forces Armades 
de Bielorússia  

Scientific-
Manufacturing 
Centre of 
Multipurpose 
Unmanned 
Systems (NPTs 
MBK) of Belarus 

Burevestnik-MB dron armat –

presentació: dos 
drons armats 
Burevestnik-MB 
- cada un pot 
portar dos drons 
loitering, que 
ronden 

–
Jane’s + UAS 
Vision 

https://www.uasvision.
com/2018/07/12/burevestnik-mb-
armed-drone-for-belarus-army/ 

07/18 Bielorússia
Forces Armades 
de Bielorússia  

Scientific-
Manufacturing 
Centre of 
Multipurpose 
Unmanned 
Systems (NPTs 
MBK) of Belarus 

Busel-MB
dron de 
reconeixement 

– presentació:  – UAS Vision 
https://www.uasvision.
com/2018/07/12/burevestnik-mb-
armed-drone-for-belarus-army/ 

11/18 Xina Exèrcit d’Algèria CASC Caihong-4 dron armat Algèria compra – Jane’s 
https://www.janes.com/
article/84158/algeria-unveils-
chinese-uavs 

12/18 Europa
Agència Europea 
de Seguretat 
Marítima

Schiebel Camcopter S-100
dron de 
reconeixement

– 

compra: per 
tasques de 
reconeixement 
maritim

– AUVSI 

https://www.auvsi.org/industry-
news/schiebel-awarded-maritime-
surveillance-service-provision-
contract-its-camcopter-s-100

03/18 Xina
Acadèmia Xinesa 
Aeroespacial

Aerodynamics CH-4C
dron armat i de 
reconeixement 

– 

projecte: nova 
variant del 
Caihong-4 
denominada CH-
4C: tindrà una 
major capacitat 
de càrrega i 
una electrònica 
millorada i estarà 
armada amb 
bombes guiades 
de precisió de 
100 Kg. 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/78269/china-s-casc-readies-
improved-ch-4-uav 

05/18 Xina
Forces Aèries 
reials de Jordània  

CASC CH-4
dron armat i de 
reconeixement 

Jordània
presentació: a la 
fira SOFEX 2018 

–
Shephard 
News 

https://www.shephardmedia.
com/news/uv-online/sofex-2018-
jordanian-ch-4-makes-public-debut/ 

12/18 Colòmbia Exèrcit

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica 
Colombiana

Coelum dron armat – 

presentació: dels 
drons militars 
colombians 
Coelum i 
Quimbaya

– InfoDron

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTIvMDQvbm90aWNpYS1
mbGF2aW8tdWxsb2EtY29lbHVtLXRp
ZW5lLXZhcmllZGFkLWNsaWVudGVzL
XBvdGVuY2lhbGVzLXZlcnNhdGlsaWR
hZC5odG1sfDF8MXwyNTkxfDk3
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03/19 USA U.S. Army 
QinetiQ North 
America 

Common Robotic 
System-Individual 

mini-robot – 

projecte: disseny 
d’un robot de 
suport individual 
als soldats. El 
projecte pot 
ampliar-se fins 
400 milions de 
dòlars amb una 
producció d’unes 
3000 unitats 

$ 152 Defense News 

https://www.defensenews.com/
land/2019/03/14/qinetiq-wins-
armys-small-ground-robot-
competition/ 

02/18 Iran
Ministeri de 
Defensa de Iran

– 
copia iraniana del 
RQ-170 Sentinel

dron armat – 

combat: Israel 
va abatre un 
dron iranià que 
segons Israel 
era una còpia del 
RQ-170 Sentinel, 
un drone espia 
furtiu dels Estats 
Units (Lockheed 
Martin). El dron 
iranià, llançat des 
de Sibèria, va ser 
abatut a l’interior 
d’Israel. L’Iran 
va capturar un 
RQ-170 dels EUA 
el 2011 i afirma 
que ha estat 
fent enginyeria 
inversa del dron

–
Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/
world/israel-confirms-downed-
jet-was-hit-by-syrian-antiaircraft-
fire/2018/02/11/bd42a0b2-0f13-
11e8-8ea1-c1d91fcec3fe_story.
html?utm_term=.e02c5aed09d8 

07/18 USA US Navy  Raytheon Coyote 
swarm: eixam de 
drons 

–

contracte: 
treballs 
relacionats amb 
els eixams Coyote 
de baix cost: 
https://www.
raytheon.com/
news/feature/
mind-swarm 

$ 29.7 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1560786/ 

08/18 Ucraïna – Matrix UAV Demon dron armat – 

presentació: petit 
dron de 4 rotors 
equipat amb 
un llançador de 
granades RPG-26 

– Defence Blog 
https://defence-blog.com/aviation/
ukrainian-company-unveils-new-
drone-with-grenade-launcher.html 
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08/18 Xina
Forces Marines 
de Xile

DJI Technology DJI Magic Pro dron armat Xile 

compra: per la 
seguretat al 
perímetre de la 
base de Fort Fèlix 
Aguayo 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82419/chilean-navy-buys-
chinese-uav-to-secure-facilities 

08/18 Israel
Ministeri de 
Defensa de 
Tailàndia

Aeronautics 
Defense Systems 

Dominator dron armat Tailàndia 

compra: del dron 
Dominator que 
pot transportar 
fins a 1.900 
quilograms 
en càrregues 
especials (com 
una càmera, 
radar o bombes), 
simultàniament; 
pot mantenir-se 
a l’aire durant 20 
hores 

– Globes 
https://en.globes.co.il/en/article-
aeronautics-wins-27m-thailand-
uav-deal-1001248103 

01/19 Espanya

Dirección General 
de Adquisiciones 
de Armamento y 
Material

Airbus drone swarm
swarm: eixam de 
drons

– 

projecte: 
producció i 
compra d’un 
sistema d’eixam 
de drons per a la 
seva avaluació 
tàctica i operativa

100.000 
euros

InfoDron

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMDMvbm90aWNpYS
1jb21wcmEtZW5qYW1icmUtZHJvbmVz
LWFpcmJ1cy1lc3BhbmEuaHRtbHwxfD
F8MjYzMnwxMDE=

05/18 Rússia
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia  

Rostec Eleron-3
dron de 
reconeixement 

–
compra: de 30 
drons Eleron-3 

–
Shephard 
News 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/russian-mod-
receive-eleron-3-uas/ 

10/18 Alemania – – Euro Hawk
dron de 
reconeixement

Canadà

compra: dron de 
reconeixement de 
gran altura de vol 
basat en el RQ-4 
Global Hawk

– US DoD 

https://www.defensenews.com/
global/europe/2018/09/24/
germany-looking-to-sell-costly-
rarely-used-drone-to-canada/

10/18

Europa 
(projecte 
conjunt 
Alemania-
França-
Espanya)

Exèrcit de l’aire 
Espanyol

– EuroMALE dron armat Espanya

compra: de 15 
drons EuroMALE 
l’any 2020 (drons 
de mitjana altura 
de vol i gran 
autonomia)

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/84365/spain-sets-out-
european-male-rpas-procurement-
plan
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05/19

Europa 
(projecte 
conjunt 
Alemania-
França-
Espanya)

Unió Europea – EuroMALE dron armat – 

prova: avaluació 
de seguretat per a 
l’ús de l’EuroMALE 
en espais aeris 
segregats i no 
segregats. Els 
MALE són drons 
de mitjana altura 
de vol i gran 
autonomia 

–
Shephard 
Media

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/preliminary-safety-
assessments-european-male-rpas-/ 

12/18 Europa Frontex Leonardo Falco EVO
dron de 
reconeixement

– 

desplegament: 
dron de 
reconeixement a 
Lampedusa, en 
fase d’avaluació

–
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/12/falco-evo-uas-
deployed-under-eu-surveillance-
research-programme/

12/18 Europa Frontex
Selex Galileo 
(subsidiària de 
Leonardo)

Falco EVO
dron de 
reconeixement

– 

compra: per a 
la vigilància de 
les fronteres 
marítimes 
d’Europa

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTgvMTIvMTIvbm90aWNpYS1
mcm9udGV4LWVzY29nZS1zZWxleC1n
YWxpbGVvLXZpZ2lsYW5jaWEtZnJvbn
RlcmFzLW1hcml0aW1hcy5odG1sfDF8
MXwyNjAyfDk3

08/18 Brasil – FT Sistemas 
Flettner Helicopter 
FT-100FH

dron de doble ús – 
prova: prova de 
vol avançada 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/new-design-ft-
100fh-advances-flight-testing-
campai/ 

06/18 Espanya
Ministeri de 
Defensa  

Thales Group Fulmar
dron de 
reconeixement 

–

compra: de 
diversos drons 
per l’Exèrcit 
i la marina 
espanyoles 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Thales_
Fulmar 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/81033/spain-orders-more-
fulmar-uavs 

05/19 Bielorússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Bielorússia 

KB Design Bureau Grach dron armat – 

presentació: 
dron multi-
rotor que pot 
portar granades, 
bombes 
incendiàries o 
bombes anti-tanc 

– AIN Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2019-05-20/milex-
2019-belarus-introduces-new-uas-
and-ew-jammers 
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05/18 USA US Army  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

Guardian - 
https://www.
militaryfactory.
com/aircraft/
detail.
asp?aircraft_
id=1199

dron armat –

presentació: del 
dron Guardian de 
mitjana altura i 
gran autonomia a 
la illa Iki del Japó 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/05/guardian-uas-
demonstration-flights-performed-
in-japan/ 

09/18 Israel
Forces armades 
d’Azerbaijan 

Israel Aerospace 
Industries

Harop 
loitering: dron 
que ronda

Azerbaijan

compra: 
presentació del 
dron comprat, a 
Azerbaijan 

– C4ISRNET 

https://www.c4isrnet.com/
unmanned/2018/08/21/azerbaijan-
shows-off-kamikaze-drone-in-
military-exercises/

08/18 Israel
Forces Aèries de 
Filipines

Elbit Systems Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement 

Filipines 

compra: 
enviament 
(durant 2018) 
del primer de 
diversos drons 
Hermes 450 
comprats per 
Filipines 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/hermes-bags-new-
customer-philippines/ 

09/18 Israel 
Forces armades 
de Zàmbia 

Elbit Systems Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement

Zàmbia compra:  – Jane’s
https://www.janes.com/
article/82934/zambian-hermes-
450-uav-spotted 

07/18 Israel
Exèrcit de 
Tailàndia  

Elbit Hermes 450
loitering: dron de 
reconeixement 

Tailàndia
compra: dron de 
mitjana altura i 
gran autonomia 

–
Aviation 
International 
Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2018-06-25/thailand-
introduces-elbits-hermes-450-uas 

05/18 Israel
Exèrcit 
d’Azerbaidjan  

Elbit Systems Hermes 900
loitering: dron de 
reconeixement 

Azerbaidjan compra – Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79686/azerbaijan-shows-
hermes-900 

01/19 Israel Chilean Air Force Elbit Systems Hermes 900
loitering: dron de 
reconeixement

Xile

presentació: 
dron que Xile va 
comprar l’any 
2011

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/85558/chilean-hermes-900-
breaks-cover-during-firefighting-
operations

12/18 Israel Exèrcitde Vietnam 
Israel Aerospace 
Industries 

Heron 1s dron armat Vietnam
compra: de 3 
drons Heron 1s 

entre $ 
140 i $ 
160 

Jerusalem 
Post 

https://www.jpost.com/Israel-
News/Israel-Aerospace-Industries-
closes-160m-drone-deal-with-
Vietnam-573933 
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12/18 Alemania Bundestag
Aerospace 
Industries de 
Israel

Heron 1 dron armat Israel

extensió de 
contracte 
d’arrendament: 
per a la 
continuació 
d’operacions 
de les forces 
armades 
alemanes 
(Bundeswehr) a 
Afganistan i Mali

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/85055/germany-funds-
procurement-projects-as-
bundeswehr-grows-further

01/19 Israel
Policia Federal del 
Brasil

Israel Aerospace 
Industries 

Heron 1
dron de 
reconeixement

Brasil

projecte conjunt 
entre la policia 
federal de Brasil i 
les forces Aèries 
del Brasil

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/85703/brazil-to-resume-
operations-with-heron-1-uavs

06/18 Israel
Ministeri 
de Defensa 
d’Alemania  

Israel Aerospace 
Industries 

Heron TP
dron de 
reconeixement 

Alemania

compra: amb 
contracte de 
leasing - el 
dron Heron TP 
substitueix els 
Heron 1 que es 
van usar a Mali i 
Afganistan 

– Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2018/06/14/german-
lawmakers-approve-drone-deal-
with-israel/ 

02/18 Israel
Ministeri de 
Defensa de Grècia

Divisió Malat de 
Israel Aerospace 
Industries 

Heron
dron de 
reconeixement 

Grècia 

compra:  
contracte (3 anys) 
de leasing del 
dron IAI Heron 

$ 44 Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77680/greece-to-lease-
heron-uavs-from-israel 

02/18 Israel
Exèrcit 
d’Alemania, 
Bundeswehr

Divisió Malat de 
Israel Aerospace 
Industries 

IAI Heron o 
Majatz-1

dron de 
reconeixement 

Alemania 

compra: Els 
partits SPD i 
CDU d’Alemanya 
han acordat fer 
un contracte de 
leasing del dron 
IAI Heron TP 

– Handelsblatt 

https://www.handelsblatt.
com/politik/deutschland/
koalitionsverhandlungen-groko-
einigt-sich-auf-drohnen-fuer-die-
bundeswehr/20918014.html 

05/18 USA US Army  Lockheed Martin Indago 3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: 
d’una versió 
millorara del 
dron de 4 rotors 
Indago 3, equipat 
amb càmera 
d’infrarojos 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/lockheed-upgrades-
indago-3-ir-system/ 
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09/18 USA
Departament de 
Defensa Nacional 
del Canadà

Boeing Insitu
Integrator 
Extended Range

dron de 
reconeixement 

Canadà 

compra: del dron 
de reconeixement 
de gran 
autonomia (300 
milles) llançat 
amb catapulta 

– Defense News 

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/air-
force-association/2018/09/17/
insitu-unveils-new-integrator-
extended-range-unmanned-
system/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_
campaign=ebb%209/18/18&utm_
term=Editorial%20-%20Early%20
Bird%20Brief 

09/18 USA U.S. Air Force Boeing
Integrator 
Extended Range

dron armat – 

presentació: dron 
de reconeixement 
llançat per 
catapulta amb 
una autonomia 
de 300 milles 
nàutiques

– Defense News

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/air-
force-association/2018/09/17/
insitu-unveils-new-integrator-
extended-range-unmanned-
system/?utm_source=Sailthru&utm_
medium=email&utm_
campaign=ebb%209/18/18&utm_
term=Editorial%20-%20Early%20
Bird%20Brief

04/18 USA –  L3 Technologies 
Iver Precision 
Workhorse

dron submarí de 
reconeixement i 
combat

–

presentació: 
vehicle submarí 
no tripulat 
dissenyat per a 
diversos objectius 
que inclouen 
la vigilància, 
la guerra 
antisubmarina i 
la guerra contra 
mines 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/l3-technologies-
unveils-new-advanced-military-auv/ 

02/19 Rússia Exèrcit rus Micran Karnivora 
dron armat 
+ dron de 
reconeixement 

– prova – TASS http://tass.com/defense/1042083 

02/19 Iran 
Forces Aèries 
d’Iran 

Shahed Aviation 
Industries 

Khodkar 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: dron 
de vigilància de 
gran cos basat 
en els avions 
d’entrenament 
T-33 

– Press TV 
https://www.presstv.com/
Detail/2019/01/31/587305/Iran-
Khodkar-Drone-Air-Defense 

02/19 Rússia Exèrcit rus 
ZALA Aero Group 
(Kalashnikov) 

KUB-UAV 
loitering: dron 
que ronda 

– 

presentació: dron 
amb una càrrega 
útil de 3,17 quilos 
i 30 minuts 
d’autonomia 

– 
The 
Washington 
Post 

https://www.washingtonpost.com/
world/2019/02/23/kalashnikov-
assault-rifle-changed-world-now-
theres-kalashnikov-kamikaze-
drone/?utm_term=.3539500569b9 
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04/19 Mèxic – 
Hydra 
Technologies 

Kukulkan dron armat –  

presentació: del 
dron Kukulkan, 
que ès una 
evolució del 
Báalam S-45 amb 
més capacitat de 
càrrega 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDQvMjUvbm90aWNpYS
1oeWRyYS1kZXNhcnJvbGxhLWt1a3Vs
a2FuLWV2b2x1Y2lvbi1iYWFsYW0tbW
F5b3ItY2FyZ2EuaHRtbHwxfDF8Mjgx
M3wxMTc= 

05/18 Europa Unió Europea  
empreses de 
defensa 

LAWS
drons armats 
autònoms 

–

projectes: La Unió 
Europea permetrà 
que les empreses 
de la industria 
militar sol·licitin 
finançament 
per al 
desenvolupament 
d’armes letals 
autònomes. 
Segons dues 
fonts sense nom, 
alguns membres 
del Parlament 
es van oposar 
inicialment 
a aquesta 
possibilitat, 
però desprès 
van acceptar 
permetre que 
les empreses 
de defensa 
accedissin al fons 
de la Unió de 500 
milions d’euros

€ 500 Eu observer 
https://euobserver.com/
science/141885 

06/18 França –  Elistair Ligh-T V.3
dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
multirotor de 
vigilància, lligat 
amb cable 

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/81120/
eurosatory-2018-elistair-expands-
tethered-uav-portfolio?from_rss=1 

10/18 USA –
Hoverfly 
Technologies

LiveSky SENTRY
dron de 
reconeixement

– 

presentació: 
dron de 
reconeixement, 
lligat - sentinella

–
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/09/new-tethered-drone-
features-all-weather-capability/



149NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

07/18 USA –  
U.S. Marine Corps 
Warfighting 
Laboratory 

Loitering
loitering: dron 
que ronda 

–

projecte: estudi 
d’un sistema 
per a que un sol 
soldat a terra 
pugui operar fins 
a 15 drons que 
ronden (loitering) 
simultàniament 

–
Marine Corps 
Times 

https://www.marinecorpstimes.
com/news/your-marine-
corps/2018/07/20/the-corps-
wants-15-suicide-drones-swarming-
from-the-hands-of-one-front-line-
marine/ 

12/18 Xina –
Beihang 
Unmanned 
Aircraft System

MALE BZK-005E dron armat – 

presentació: 
interès en la seva 
exportació; el 
MALE BZK-005E 
ès una evolució 
del BZK-005

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTEvMzAvbm90aWNpYS1
iZWloYW5nLXByZXBhcmEtZXhwb3J0
YWNpb24tYnprMDA1ZS5odG1sfDF8M
XwyNTc4fDk3

11/18 Europa PESCO Projects – MALE dron armat –

projecte 
EuroDrone 
(Alemania, 
França, Espanya, 
Itàlia, República 
Checa) de dron 
d’altitud mitjana i 
gran autonomia, 
amb doble 
turbohèlice; 
desenvolupat 
per Airbus, 
Dassault Aviation 
i Leonardo 

– PESCO

https://pesco.europa.eu/project/
european-medium-altitude-long-
endurance-remotely-piloted-
aircraft-systems-male-rpas-
eurodrone/ 

02/19 Espanya 

Subdirección 
General de 
Adquisiciones 
de Armamento y 
Material (DGAM) 

Indra Mantis 
dron de 
reconeixement 

– 

compra: de un 
RPAS Mantis 
per a l’avaluació 
operativa de la 
fase II 2018 de la 
DGAM 

€ 0.125 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDIvMjAvbm90aWNpYS1j
b21wcmEtbWFudGlzLWluZHJhLmh0b
Wx8MXwxfDI3MDl8MTA4 

04/19 Regne Unit 
Accelerador 
de Defensa i 
Seguretat (DASA) 

Blue Bear 
Systems 
Research 

Many Drones 
Make Light Work 

swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: 
desenvolupament 
de tecnologia 
d’eixams de drons 

€ 2.76 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDQvMDEvbm90aWNpY
S1yZWluby11bmlkby1pbnZpZXJ0ZS1ta
Wxsb25lcy1lbmphbWJyZXMuaHRtbH
wxfDF8Mjc3MXwxMTQ= 

01/19 Xina
Policia Nacional 
de Colòmbia

DJI Technology Matrice 210 dron armat Colòmbia

compra: l’Alcaldía 
Distrital de 
Barranquilla ha 
comprat el dron 
xinès Matrice 210

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMDMvbm90aWNpYS
1wb2xpY2lhLW5hY2lvbmFsLWNvbG9t
YmlhLWluY29ycG9yYS5odG1sfDF8MX
wyNjMzfDEwMQ==
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12/18 Polònia
Ministeri de 
Defensa de 
Polònia 

Poland’s Ministry 
of Defense 

Micro-drons mini-drons – 

projecte: per 
a fabricar 6 
micro-drons 
d’enlairament i 
aterratge vertical, 
dins del programa 
Wazka 

– Defence24 
https://www.defence24.com/micro-
uavs-for-the-polish-military-wazka-
programme-another-attempt 

02/19 Israel 
Israel Aerospace 
Industries 

Israel Aerospace 
Industries 

Mini Harpy 
loitering: mini-
dron que ronda 

– 

presentació: 
mini-dron que 
ronda amb una 
autonomia de fins 
a 60 milles 

– UPI 

https://www.upi.com/Israel-
Aerospace-Industries-shows-
off-loitering-missile-at-India-air-
show/6731550685580/?rc_fifo=1 

04/18 Itàlia
Direcció Itàliana 
d’Armaments i 
Aeronavegabilitat  

Leonardo Mirach-40

target drone 
- https://
en.wikipedia.
org/wiki/Target_
drone  

–
autorització: per 
a operacions 
militars 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/leonardo-target-
drone-authorised-military-
operations/ 

04/18 USA –  
Riptide 
Autonomous 
Solutions 

MK II
dron submarí de 
reconeixement 

–

presentació: 
micro-dron 
submarí amb 
40 hores 
d’autonomia 

–
Subsea world 
news 

https://subseaworldnews.
com/2018/03/21/riptide-introduces-
new-micro-uuv/ 

12/17 USA U.S. Navy SeeByte MK-18 
dron armat 
submarí

– 
projecte: 
enginyeria i 
suport tècnic 

$ 22.6 Shepard Media 
https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/seebyte-wins-
mk18-uuv-support-contract/ 

02/18 USA U.S. Marine Corps
InstantEye 
Robotics 

Mk-2 GEN 3 mini-drons – 

compra: de 800 
mini-drons de 
reconeixement 
Mk-2 GEN 
3. Els drons 
donaran suport 
a les esquadres 
desplegades 
d’infanteria 
de marina, 
proporcionant 
vigilància 
orgànica i 
capacitats de 
reconeixement 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/united-states-marine-
corps-selects-instanteye-multi-
mission-uas/ 

10/18 USA –
InstantEye 
Robotics

Mk-3 GEN4-D1/D2
dron de 
reconeixement

– 
presentació: petit 
quadòpter de 
vigilància militar

– Jane’s
www.janes.com/article/83815/ausa-
2018-instant-eye-robotics-displays-
uav
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02/18 Iran
Ministeri de 
Defensa de Iran

– Mohajer 6 dron armat – 

producció: inici de 
la producció en 
sèrie del Mohajer 
6: https://
en.mehrnews.
com/
news/147747/
Mohajer-6-
combat-drones-
join-Iranian-Army 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77677/iran-s-mohajer-6-
armed-uav-goes-into-production 

03/19 USA U.S. Air Force 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 

desplegament: 
ha superat les 4 
milions d’hores de 
vol en missions 

– U.S. Air Force 
https://www.af.mil/News/Article-
Display/Article/1781271/mq-1b-mq-
9-flight-hours-hit-4-million/ 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 
contracte: suport 
i serveis 

$ 328.8 
(junt amb 
MQ-9 
Reaper)

UPI - Defense 
News 

https://www.upi.com/Defense-
News/2017/12/26/General-Atomics-
receives-more-than-3288M-for-
drone-systems/5491514301305/ 

03/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1 Predator dron armat – 

Fi d’operació: La 
Força Aèria dels 
Estats Units ha 
retirat oficialment 
el Predator MQ-1, 
que va tenir un 
paper fonamental 
en la nova era 
de la guerra 
no tripulada. 
Desplegat el 
1995 i armat el 
2001, el Predator 
va intervenir 
en milers de 
missions en les 
guerres de l’Iraq i 
l’Afganistan, així 
com en zones 
de guerra no 
declarada 

–
Bloomberg 
Government 

https://about.bgov.com/blog/
air-force-retiring-predator-drone-
changed-world/ 

10/18 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-1C Gray Eagle dron armat – 

prova: dron de 
reconeixement 
i combat, de 
mitjana altura i 
gran autonomia

– US Army 

https://www.army.mil/
article/211106/extended_range_
gray_eagle_version_follow_on_
tests_complete  
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12/17 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1C Gray Eagle dron armat – 
projecte: serveis 
logístics 

$ 94.6 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1398382/ 

10/18 USA U.S. Army General Atomics MQ-1C Gray Eagle dron armat – 
projecte: serveis 
tècnics

$441.6 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1648706/

02/18 USA U.S. Army
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-1C Grey Eagle
dron de 
reconeixement i 
combat 

bases dels 
EEUU a 
Corea del 
Sud 

desplegament: 
per a una base 
dels EEUU a 
Gunsan, Corea del 
Sud

– Chosum 
http://english.chosun.com/m/svc/
article.html?contid=2018022000915 

09/18 USA U.S. Navy Boeing MQ-25A Stingray
dron armat + 
reconeixement + 
loitering

– 
projecte: per 
fabricar el MQ-
25A Stingray 

$ 805
The 
Washington 
Post

https://www.washingtonpost.com/
gdpr-consent/?destination=%2fbusin
ess%2f2018%2f08%2f30%2fboeing-
wins-million-contract-build-navys-
mq-stingray-drone%2f%3futm_
term%3d.81719a16fbf4&utm_
term=.65cf5dda1f03 

07/18 USA US Air Force  Rolls-Royce 
MQ-4C Triton + 
RQ-4 Global Hawk

dron de 
reconeixement 

Regne Unit

contracte: 
manteniment 
i reparació de 
motors 

$ 420 UPI 

https://www.upi.com/Defense-
News/2018/07/05/Rolls-Royce-
awarded-420M-contract-for-drone-
engines/5081530794511/ 

01/18 USA U.S. Navy
Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

– 

contracte: 
ampliació de 
contracte de 
compra 

$ 255.3 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1405313/ 

04/18 USA
Departament 
d’Estat  

Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

Alemania

autorització 
de venda: de 4 
drons MQ-4C 
Triton - pendent 
de l’aprovació per 
part del govern 
alemany 

$ 2500 FlightGlobal 
https://www.flightglobal.com/news/
articles/potential-mq-4c-sale-to-
germany-moves-forward-447359/ 

06/18 USA US Navy  
Northrop 
Grumman 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

–

desplegament: 
del dron de 
gran altura i 
alta autonomia 
a l’esquadró 
de sistemes no 
tripulats VUP-19 
a la base naval 
del comtat de 
Ventura a Point 
Mugu i a Guam 

– Aviationist 

https://theaviationist.
com/2018/06/10/u-s-navy-inducts-
mq-4c-triton-unmanned-aerial-
vehicle-into-service-ahead-of-first-
operational-deployment-to-guam/ 
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01/18 USA U.S. Navy
Sierra Nevada 
Corporation 

MQ-4C Triton
dron de 
reconeixement 

– 

contracte: 
increment 
de contracte 
degut a nous 
requeriments 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Northrop_
Grumman_MQ-
4C_Triton 

$ 45 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=oppor 
tunity&mode=form&id=4084e9f6f25 
ac158a39bb04c07970c69&tab=core 
&_cview=0

03/19 USA U.S. Air Force 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 

desplegament: 
ha superat les 4 
milions d’hores de 
vol en missions 

– U.S. Air Force 
https://www.af.mil/News/Article-
Display/Article/1781271/mq-1b-mq-
9-flight-hours-hit-4-million/ 

03/19 USA Exèrcit d’Holanda 
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Holanda 

compra: de 4 
drons MQ-9 
Reaper junt amb 
les estacions de 
control a terra, 
recanvis i equips 
de suport 

$ 123 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjcvbm90aWNpYS
1nYWFzaS1zdW1pbmlzdHJhLWN1YXR
yby1yZWFwZXItcGFpc2VzLWJham9zL
W1pbGxvbmVzLmh0bWx8MXwxfDI3
NjR8MTEy 

09/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat – 

prova: el dron va 
abatre un petit 
avió no tripulat 
amb un missil 
aire-aire

– Military.com

https://www.military.com/daily-
news/2018/09/19/mq-9-gets-first-
air-air-kill-training-exercise-air-
force-official-says.html

11/18 USA
Govern 
d’Austràlia

General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat Austràlia 
compra: Austràlia 
comprarà entre 12 
i 16 MQ-9 Reapers 

– 9 News-com 

https://www.9news.com.au/
national/remote-control-aircraft-
defence-australia-christopher-
pyne/250433a3-3815-4ed3-8e7d-
f049bcf4e7d5 

12/17 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat – 

projecte: integrar 
la bomba de petit 
diàmetre GBU-
39B/B en el MQ-9

$17.5
US 
Department of 
Defense 

https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1381242/

01/19 USA 
Royal 
Netherlands Air 
Force 

General Atomics MQ-9 Reaper dron armat Holanda 

entrenament: a la 
base Holloman de 
Nou Màxic, dels 
operadors de dos 
MQ-9 Reaper 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/85861/rnlaf-reaper-
operators-train-in-us 
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10/18 USA
Ucraïna, forces 
armades

General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9 Reaper dron armat Ucraïna

presentació: 
primer vol d’un 
MQ-9 Reaper 
comprat per 
Ucraïna a USA - 
dins dels exercicis 
Clear Sky 18 

– Defence Blog 

https://defence-blog.com/news/u-s-
air-force-shows-its-mq-9-remotely-
piloted-aircraft-at-exercise-clear-
sky-18.html 

04/18 USA US Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –

compra: motors 
de recanvi i 
contenidors per 
a l’enviament de 
motors 

$ 36.7 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1504779/ 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: suport 
i serveis 

$ 328.8 
(junt amb 
MQ-1 
Predator)

UPI - Defense 
News 

https://www.upi.com/Defense-
News/2017/12/26/General-Atomics-
receives-more-than-3288M-for-
drone-systems/5491514301305/ 

01/18 USA U.S. Navy
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Afganistan 

contracte: per 
operacions del 
MQ-9 Reaper 
durant un any a 
Afganistan 

– The drive 

http://www.thedrive.com/the-war-
zone/17571/us-navy-wants-to-hire-
contractors-to-fly-their-own-mq-9-
reaper-drones-in-afghanistan 

04/18 USA U.S. Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –
projecte: encàrrec 
de producció 

$ 295.7 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1479983/ 

04/18 USA
Departament 
d’Estat  

General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat Regne Unit

autorització de 
venda: suport 
logístic per als 
MQ-9 Reaper 

$ 500 DSCA 

http://www.dsca.mil/major-arms-
sales/united-kingdom-mq-9-
continuing-contractor-logistics-
support 

08/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat França 
contracte: drons 
per a l’Exèrcit 
francès 

$ 123 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1611035/ 

05/18 USA US Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat –

contracte: per 
millores a 122 
drons MQ-9 
Reaper: noves 
funcionalitats 
i kits de 
comunicació 

$ 206
Military 
Aerospace 

http://www.militaryaerospace.com/
articles/2018/05/mq-9-block-5-
reaper-attack-drones-unmanned.
html 
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03/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 

presentació: inici 
d’operacions del 
50è Esquadró 
d’Atac, que 
operarà els drons 
MQ-9 Reaper 
des la base de la 
Força Aèria Shaw 
a Carolina del Sud 

–
The Sumter 
Item 

http://theitem.com/stories/shaw-
mq-9-reaper-squadron-activates-
appoints-commander,304211 

01/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: 
desenvolupament 
de software 

$ 49.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1425283/ 

07/18 USA Govern d’Holanda  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9 Reaper
dron de 
reconeixement 
no armat 

Holanda
compra: de drons 
no armats 

– Defense News 

https://www.defensenews.
com/digital-show-dailies/
farnborough/2018/07/17/
netherlands-signs-deal-for-
unarmed-mq-9-reaper-drones/ 

08/18 USA
The U.S. Missile 
Defense Agency

General Atomics 
Electromagnetic 
Systems 

MQ-9 Reaper dron armat – 
contracte: 
integració de 
sensors avançats 

$ 134 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1607278/ 

04/18 USA U.S. Air Force  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9B Protector dron armatt Regne Unit
compra: per al 
govern del Regne 
Unit 

$ 80.9 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1481376/ 

04/19 USA 
U.S. State 
Department 

General Atomics 
MQ-9B Sky 
Guardian 

dron armat Bèlgica 
compra: de 4 
drons MQ-9B Sky 
Guardian 

$ 600 DefenseNews 

https://www.defensenews.com/
air/2019/03/26/state-department-
oks-sale-of-sky-guardian-drones-
to-belgium/ 

06/18 USA –  
General Atomics 
Aeronautical 
Systems 

MQ-9B 
SkyGuardian

dron armat –

prova: del dron 
de mitjana altura 
i gran autonomia, 
en un entorn de 
llamps 

– Press Release 
http://www.ga-asi.com/ga-asi-
conducts-successful-lightning-tests-
on-mq-9b 

10/18 USA U.S. Air Force
General Atomics 
Aeronautical 
Systems

MQ-9B 
SkyGuardian

dron armat – 

presentació: 
primer vol, en el 
aeròdrom de la 
base dels EEUU a 
la Laguna

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMDYvbm90aWNpYS1n 
YWFzaS1jb21wbGV0YS1wcmltZXItdn 
VlbG8tc2VndW5kby1za3lndWFyZGlh 
bi5odG1sfDF8MXwyNDg4fDg4

12/18 Pakistan
Exèrcit de 
Pakistan

Comissió Nacional 
d’Enginyeria 
i Ciència de 
Paquistan junt 
amb la la Força 
Aèria del Pakistan 

NESCOM Burraq 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: de la 
versió exportable 
del dron Burraq

– The News 

https://www.thenews.com.pk/
latest/399404-pakistan-introduces-
multirole-drone-to-the-world-in-
ideas-2018 
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10/18
Corea del 
Sud

Republic of Korea 
Army (RoKA)

Korea Aerospace 
Industries (KAI)

Night Intruder 
600 VT

dron armat – 

projecte: dron 
d’enlairament 
vertical de 9 m. de 
llargada i pes de 
600 Kg.

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/83965/kai-pursues-
indigenous-vtol-uav-development

03/18 Rússia
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

– 
nom encara no 
decidit

dron armat 
submarí

– 

presentació: 
El president 
Vladimir Putin 
va proporcionar 
nous detalls 
sobre el 
desenvolupament 
d’aquets dron 
submarí equpiat 
amb armament 
nuclear 

–
Associated 
Press 

https://apnews.com/de8fb0159f314 
a849e1c36ff975c4637?utm_campai 
gn=SocialFlow&utm_source=Twitter 
&utm_medium=AP

04/18 Índia
Forces de defensa 
i seguretat de la 
Índia  

Cyient 

nous drons 
dissenyats per 
obtenir informació 
intel·ligent 
encoberta en 
temps real i actuar 
en missions 
tàctiques en 
zones obertes o 
entorns urbans 
concorreguts

dron armat Israel

projecte: 
desenvolupament 
conjunt (Cyient de 
la Índia + Bluebird 
Aero Systems 
d’Israel) de nous 
drons 

–
Economic 
Times 

https://economictimes.indiatimes.
com/news/defence/mou-signed-to-
produce-uav-systems-for-defence-
forces/articleshow/63714508.cms 

02/18 USA

Defense 
Advanced 
Research Projects 
Agency

Northrop 
Grumman 

OFFSET swarm 
Program

swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: 
L’Agència de 
Projectes de 
Recerca Avançada 
de Defensa dels 
Estats Units 
ha seleccionat 
Northrop 
Grumman per 
participar a 
OFFSET, un 
programa per 
desenvolupar 
eixams de drons 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/darpa-selects-
northrop-offset-programme/ 

05/19 Rússia 
Forces Aèries 
russes 

Sukhoi Okhotnik-B dron armat – presentació – The Drive 

https://www.thedrive.com/the-war-
zone/28147/russias-hunter-flying-
wing-unmanned-combat-air-vehicle-
is-a-big-beast 
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02/19 Israel Azeri Defence Aeronautics Orbiter 1K dron armat Azerbaijan 

manteniment: 
contracte de 
manteniment 
dels drons Orbiter 
fabricats a Israel 

$ 13 
The Jerusalem 
Post 

https://www.jpost.com/Israel-
News/Israeli-defense-company-
Aeronautics-seals-13m-drone-deal-
with-Azerbaijan-580928 

01/19 Israel Exèrcit de terra Aeronautics Orbiter 3 
loitering: dron 
que ronda 

Espanya 

prova: proves 
a León de 
l’Orbiter 3 que 
es va comprar a 
l’octubre de 2018 
amb un contracte 
de 3.1 milions 

€ 3.1 InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDEvMjUvbm90aWNpY
S1lamVyY2l0by10aWVycmEtYWVyb2
5hdXRpY3MtcG9uZW4tcHJ1ZWJhLW
9yYml0ZXIuaHRtbHwxfDF8MjY2OH
wxMDQ=

04/18 Índia
Forces de defensa 
i seguretat de la 
Índia  

Mahindra 
Defense 

Orbiter 4
dron de 
reconeixement i 
combat 

Israel

projecte: 
desenvolupament 
conjunt 
(Mahindra 
Defense i Israel 
Aeronautics) 
d’una variant del 
Orbiter 4 per a la 
Marina de la Índia 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/
indias-mahindra-partners-with-
israels-aeronautics-to-make-
drones/ 

08/18 Rússia – Kronstadt Group 

Orion-E- veure: 
https://www.
janes.com/
article/83350/
kronshtadt-
weaponises-
orion-e-uav-
outlines-hale-
uav-development 

dron armat 
Un país 
del Pròxim 
Orient

compra: per part 
d’un país no 
especificat del 
Pròxim Orient

– Jane’s 
https://dronecenter.bard.edu/
weekly-roundup-8-28-18/ 

10/18 Rússia – Kronshtadt Group Orion-E dron armat – 

presentació: 
variant armada 
del dron de 
mitjana altura 
Orion-E, equipat 
amb missils 
guiats de 
precissió

– Jane’s

https://www.janes.com/
article/83350/kronshtadt-
weaponises-orion-e-uav-outlines-
hale-uav-development

01/18 USA U.S. Air Force
Aurora Flight 
Sciences 

Orion

loitering: dron 
que ronda, de 
gran autonomia 
(més de 100 
hores) 

– 

compra: dron que 
ronda a mitjana 
altura: https://
en.wikipedia.org/
wiki/Aurora_
Flight_Sciences_
Orion 

$ 48
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/aurora-secures-
orion-uas-development-contract/ 



158 NOVES ARMES CONTRA L’ÈTICA I LES PERSONES: DRONS ARMATS I DRONS AUTÒNOMS

data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

12/18 Polònia
Ministeri de 
Defensa

Wojskowe 
Zaklady Lotnicze 
2 SA (Military 
Aviation Works 
No. 2)

Orlik PGZ-19R dron armat – 
compra: de 40 
drons tàctics Orlik 
PGZ-19R

– Defence24

https://www.defence24.com/orlik-
uav-programme-contract-worth-
pln-800-million-first-deliveries-
in-2021

04/18 Itàlia
Ministeri de 
Defensa Italià  

Piaggio 
Aerospace 

P.2HH 
Hammerhead

dron de 
reconeixement 

–

projecte: el 
ministeri de 
defensa italià 
demana 951 
milions de dòlars 
al Parlament 
per a fabricar el 
P.2HH, primer 
dron italià de 
reconeixement 
de mitjana altura 
i gran autonomia 
per tasques de 
reconeixement, 
intel·ligència i 
vigilància 

$ 951 Defense News 

https://www.defensenews.com/
unmanned/2018/03/27/italy-plans-
to-spend-951m-on-20-surveillance-
drones/ 

06/18
USA / 
Noruega

Ministeri 
de Defensa 
d’Austràlia  

Flir Systems / 
Prox Dynamics 

PD-100 Black 
Hornet

mini-dron de 
reconeixement 

Austràlia
desplegament: a 
l’Exèrcit australià 

–
Australian 
Aviation 

https://australianaviation.com.
au/2018/05/army-rolls-out-black-
hornet-nano-uas/ 

07/18 Letònia Exèrcit de Letònia  UAV Factory Penguin C
dron de 
reconeixement 

–

compra: 
d’un nombre 
indeterminat del 
dron tàctic d’ales 
fixes Penguin 
C - http://www.
uavfactory.com/
product/74 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/87150/latvia-acquires-
penguin-c-long-endurance-uavs 

08/18 Xina Exèrcit d’Austràlia DJI Phantom 4
dron de 
reconeixement 

Austràlia 

compra: de drons 
Phantom 4 per 
entrenament de 
soldats en l’ús de 
drons 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/australian-army-
receives-dji-phantom-4-uas/ 

05/18 Itàlia –  
Leonardo + 
Thales 

Piaggio Aero P.1HH 
Hammerhead

dron de 
reconeixement 

França 
(Thales)

prova: primer 
vol controlat per 
satèl·lit del dron 
de mitjana altura i 
gran autonomia 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80266/european-male-uav-
flies-under-satellite-control-for-
first-time 

https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/24/germany-looking-to-sell-costly-rarely-used-drone-to-canada/
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02/19 USA Exèrcit de l’aire General Atomics Predator B 
dron de 
reconeixement 

Espanya 

compra: dos 
dels 4 Predator 
B arribaran 
l’any 2019; es 
destinaran a 
tasques de 
vigilància a 
l’estret de 
Gibraltar 

€ 123 
(estimació 
per als 4) 

InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2
lkLzIwMTkvMDIvMjUvbm90aWNpYS
1kZWZlbnNhLWVzcGVyYS1sbGVnYW
RhLXByZWRhdG9yLXNlZ3VuZG8tc2
VtZXN0cmUuaHRtbHwxfDF8MjcyNX
wxMDg= 

02/19 USA U.S. Navy 
Northrop 
Grumman 

Projecte Remedy 
swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: eixam de 
drons que podrien 
intervenir en 
missions d’atac 
electròniques 
per bloquejar 
xarxes de sensors 
enemics 

– Defense News 

https://www.defensenews.com/
electronic-warfare/2019/02/19/
the-navy-plans-to-test-its-new-
electronic-warfare-drones-this-fall/ 

02/18 USA
Departament de 
Defensa Nacional 
de Canadà

AeroVironment Puma AE
dron de 
reconeixement 

Canadà 

compra: de drons 
Puma AE per a 
la Marina Reial 
Canadenca 

$ 6.35
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/mda-deliver-
mmuas-rcn/ 

04/18 USA –  Aeryon Labs R80D Sky Raider
dron de 
reconeixement 

–

anunci: Dron 
de vigilància 
multirotor, 
dissenyat per 
a agències de 
defensa i governs 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/04/new-vtol-suas-
announced-u-s-department-
defense-federal-agencies/ 

04/18 Ucraïna
Ministeri de 
Defensa d’Ucraïna  

Ukrspecsystems RAM
loitering: dron 
que ronda 

–

presentació: dron 
que ronda i que 
porta 3 quilos de 
càrrega explosiva 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79289/ukrspecsystems-
unveils-ram-uav-loitering-munition 

10/18 USA U.S. Air Force AeroVironment Raven RQ-11B dron armat – 

projecte: drons 
de suport per a 
regions d’Amèrica 
del Sud

$12 – 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2lk 
LzIwMTgvMTAvMDgvbm90aWNpYS1h 
ZXJvdmlyb25tZW50LXN1bWluaXN0 
cmFyYS1yYXZlbi1ycTExYi5odG1sfDF8 
MXwyNDg3fDg4
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05/18 Regne Unit
Ministeri de 
Defensa anglès  

– Reaper dron armat –

combat: La Royal 
Air Force ha 
reconegut que va 
disparar bombes 
termobàriques 
amb la seva 
flota de drons 
Reaper durant 
les operacions a 
Sibèria 

–
Middle East 
Eye 

http://www.middleeasteye.
net/news/uk-drones-syria-
using-controversial-vacuum-
bombs-478492745 

05/19 Europa Unión Europea 

Centre for 
Research and 
Technology-
Hellas (CERTH), 
lider del consorci 
https://roborder.
eu/partners/
consortium/ 

Roborder 
dron de 
reconeixement 

– 

projecte: eixam de 
drons per vigilar 
les fronteres 
europees per 
terra, mar i aire:  
https://roborder.
eu/ 

– The Intercept 
https://theintercept.
com/2019/05/11/drones-artificial-
intelligence-europe-roborder/ 

04/19 USA 
Ministeri 
de Defensa 
d’Uzbequistan 

AeroVironment RQ-11B Raven 
dron de 
reconeixement 

Uzbequistan 

desplegament: el 
dron ha entrat en 
servei a l’Exèrcit 
d’Uzbequistan 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/87922/rq-11b-raven-uas-in-
service-with-uzbek-military 

05/18 USA
Exèrcit alemany, 
Bundeswehr  

AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Alemania
compra: per a la 
Marina alemana 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/79928/german-navy-to-field-
puma-ii-uas 

03/18 USA
Govern d’Egipte 
via la U.S. Army 

AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Egipte compra $ 9.1 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1468905/ 

04/18 USA US Army  AeroVironment RQ-20B Puma AE II
dron de 
reconeixement 

Letònia
compra: dos 
drons per al 
govern de Letònia 

$ 1.96 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=opport 
unity&mode=form&id= dad5b4e2ba6 
83b018980dfe9aecd8de3&tab=core 
&_cview=0

07/18 USA
Exèrcit de 
Noruega  

AeroVironment  
RQ-20B Puma II AE 
+ RQ 12-A WASP 
Block IV

dron de 
reconeixement 

Noruega
compra: de 
diversos drons 

$ 17.6 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1585779/ 

03/18 USA – AeroVironment RQ-20B Puma II AE
dron de 
reconeixement 

Un país 
del Pròxim 
Orient 

compra $ 44.5 Jane’s 

https://www.janes.com/
article/78411/aerovironment-
contracted-to-supply-puma-ae-uas-
to-middle-east-customer 
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04/18 USA U.S. Navy  Boeing Insitu RQ-21A Blackjack

dron de 
reconeixement: 
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_RQ-21_
Blackjack 

Polònia

compra: 
modificació del 
contracte de 
compra per part 
del govern de 
Polònia 

$ 11.4 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1481376/ 

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu RQ-21A Blackjack dron armat Canadà 
contracte: 
millores i GPS 

$ 55.44 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=opport 
unity&mode=form&id=68c43c561ae 
4744bda038bcc110e4a77&tab=core 
&_cview=1

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu RQ-21A Blackjack dron armat Polònia 

contracte: 
compra de drons 
i vuit avions de 
protecció per al 
Cos de Marina 
dels Estats Units 
i el govern de 
Polònia

$ 54 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1608553/ 

06/18 USA US Navy  
Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global Hawk 
BAMS-D

dron de 
reconeixement 

–

contracte: 
operació i 
manteniment, fins 
que els Navy MQ-
4C Triton entrin 
en servei 

$ 189 Aviation Week 
http://aviationweek.com/defense/
us-navy-s-bams-d-fly-triton-nears-
deployment 

11/18 USA U.S. Air Force
Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global Hawk 
Block 

dron armat Japó 

contracte: pel 
subministre de 
drons de gran 
autonomia i 
molta altura de 
vol a Japó 

$ 489.9 FlightGlobal 

https://www.flightglobal.com/
news/articles/northrop-grumman-
contract-advances-japan-rq-4-
work-453796/ 

11/18 USA
Forces Aèries de 
Corea del Sud

Northrop 
Grumman 

RQ-4 Global 
Hawks 

dron armat
Corea del 
Sud 

compra: contracte 
per proporcionar 
suport logístic 
que s’espera que 
es lliuri a la Força 
Aèria Coreana 
l’any 2019 

– UPI 

https://www.upi.com/Defense-
News/2018/11/15/Northrop-
Grumman-tapped-for-South-Korean-
drone-support/8281542302617/?rc_
fifo=1&ur3=1 

12/17 USA U.S. Marine Corps AAI Corporation RQ-7B Shadow 
dron de 
reconeixement 

– 
maniobres: darrer 
vol del RQ-7B 
Shadow 

– 
U.S. Marine 
Corps 

http://www.marines.mil/News/
News-Display/Article/1400840/
marines-say-goodbye-to-the-
shadow/ 
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09/18 USA U.S. Army
L-3 
Communications

RQ-7B V2 Shadow dron armat – 
projecte: per 
fabricar el RQ-7B 
V2 Shadow 

$ 454 FBO

https://www.fbo.gov/index.php?s=o
pportunity&mode=form&id=6b2c1e6
66e0dfebbe835b73f06514080&tab=c
ore&_cview=1 

02/18 Índia Govern de la Índia

Organització 
de Recerca 
en Defensa i 
Desenvolupament 
de la Índia 

Rustom 2 dron armat – 
prova: vol de 
prova satisfactori 

–
Economic 
Times 

https://economictimes.
indiatimes.com/news/defence/
drdo-successfully-carries-out-
test-flight-of-rustom-2-drone/
articleshow/63068375.cms 

06/18 Índia Govern de la Índia  

Organització 
de Defensa 
d’Investigació i 
Desenvolupament 

Rustom-2
dron de 
reconeixement 

–

projecte: el dron 
estarà llest i es 
desplegarà l’any 
2020 

–
The Times of 
India 

https://timesofindia.indiatimes.com/
city/pune/rustom-2-drones-set-
to-be-ready-by-2020-drdo-chief/
articleshow/64324935.cms 

06/18 Àustria Marina Francesa  Schiebel S-100
dron de 
reconeixement 

França

desplegament: 
en els vaixells 
anfibis Dixmude 
- https://
en.wikipedia.org/
wiki/Schiebel_
Camcopter_S-100 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80935/french-navy-
embarks-s-100-camcopter-on-
inaugural-jeanne-d-arc-task-force-
deployment 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Saegheh dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

02/19 Iran 
Forces Aèries 
d’Iran 

Shahed Aviation 
Industries 

Saegheh-2 dron armat –  

presentació: dron 
de combat que 
podria ser una 
versió millorada 
del Saegheh 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/86085/iran-unveils-new-
version-of-armed-stealth-uav 

02/18 USA
La Marina de 
Indonèsia

Boeing Insitu Scan Eagle
dron de 
reconeixement 

Indonèsia 
compra: de 4 
drons Scan Eagle 

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/78118/
indonesian-navy-to-receive-four-
scaneagle-uavs-in-2018 

04/19 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Indonèsia 

contracte: 
increment del 
contracte anterior 
per al suministre 
d’un ScanEagle 
al govern 
d’Indonèsia 

$ 9.9 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1800834/ 
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04/19 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Afganistan 

contracte: suport 
i manteniment: 
https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

$ 17.5 US DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1794949/ 

12/17 USA
Forces Aèries 
Libaneses

Boeing Insitu ScanEagle 
dron de 
reconeixement 

Líban 

compra: de 6 
drons ScanEagle 
com a part 
d’una compra 
d’armament de 
120 milions de 
dòlars 

$ 120 Jane’s 
http://www.janes.com/
article/76418/lebanon-to-receive-
md-530g-helicopters 

03/18 USA
Forces Aèries de 
Filipines  

Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Filipines

compra: de 6 
drons ScanEagle: 
https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/78553/us-delivers-
scaneagle-uas-to-philippine-air-
force 

08/18 USA U.S. Navy Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

República 
Txeca 

compra: recanvis 
pel dron Scan 
Eagle que compra 
la República 
Txeca: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Boeing_
Insitu_ScanEagle 

$ 414 FBO 

https://www.fbo.gov/index?s=oppor 
tunity&mode=form&id=894ebc71c60 
3ae50f178e21ae1b55548&tab=core 
&_cview=1

06/18 USA
U.S.  Guardia de 
Costes  

Boeing Insitu Scaneagle
dron de 
reconeixement 

–
contracte: de 
compra de drons 
ScanEagle 

$ 117 Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80717/update-us-coast-
guard-awards-insitu-contract-for-
suas-on-national-security-cutters 

04/18 USA U.S. Navy  Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Afganistan
compra: drons 
per al govern 
d’Afganistan 

$ 47 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1478347/ 

07/18 USA Exèrcit del Líban  Boeing Insitu ScanEagle
dron de 
reconeixement 

Líban compra $ 8.2 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1564122/ 
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03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Shahed-123 dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

03/19 Iran Exèrcit d’Iran 
Shahed Aviation 
Industries 

Shahed-129 dron armat – 

maniobres: El 
cos de la guàrdia 
revolucionària 
iraniana ha fet 
maniobres amb 
dotzenes de 
drons a l’estret 
d’Ormuz 

– Times of Israel 

https://www.timesofisrael.com/iran-
tests-armed-drones-and-uavs-in-
unprecedented-towards-jerusalem-
drill/ 

05/18 USA US Army  AeroVironment Shrike 2 dron armat –

presentació: 
versió millorada 
del dron Shrike, 
amb enlairament 
vertical 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80303/sofic-2018-
aerovironment-s-introduces-shrike-
2-vtol-fixed-wing-platform 

12/18 Regne Unit 
U.K.’s Royal Air 
Force

Aeryon SkyRanger 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: de 
les capacitats 
operacionals del 
dron, destinat a 
la protecció a la 
base Akrotiri de la 
RAF a Xipre 

– 
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/raf-conducts-ocd-
using-rpas-enhance-fp/ 

01/19 Israel Azeri Defence Elbit Systems SkyStriker
loitering: drons 
que ronden

Azerbaijan compra – Azeri Defence
http://az.azeridefence.com/dsx-
yeni-kamikadze-pua-ni-teqdim-etdi-
sky-striker/

01/18 Rússia –
Kalashnikov 
Group 

Soratnik
vehicle autònom 
de terra 

– 

prova: en 
condicions 
properes a les 
d’un combat 

–
The National 
Interest 

http://nationalinterest.org/blog/the-
buzz/russia-tests-new-unmanned-
ground-combat-vehicle-near-
combat-24164  

12/18 Ucraïna 
Ministeri de 
Defensa de 
Ucraïna

Ukroboronprom Spectator-M1 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 

– UNIAN 
https://www.unian.info/
society/10358892-ukroboronprom-
upgrades-spectator-uav-photo.html 

09/18 EU – MBDA Spectre dron armat – 

presentació: dron 
lleuger de combat 
amb rotors en 
tàndem

– AIN Online
https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2018-09-21/mbda-
unveils-company-level-uav-concept
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02/18 Itàlia –

Collective 
Wisdom 
Technology 
(empresa Xino-
Itàliana) 

Spider 103
dron de 
reconeixement 

Xina

presentació: dron 
de reconeixement 
semi-autònom:  
http://
defenceand 
technology.
com/2018/02/10/
spider-103-vtol-
uas-at-singapur-
airshow-2018/

– Jane’s 
http://www.janes.com/article/77757/
singapore-airshow-2018-sino-
Itàlian-jv-develops-spider-103-uav 

05/18 USA US Army  Lockheed Martin 
Stalker Extended 
Endurance

dron de 
reconeixement 

–

presentació: dron 
de reconeixement 
d’enlairament i 
aterratge vertical 

– Jane’s 

http://www.janes.com/
article/80305/sofic-2018-lockheed-
martin-unveils-stalker-xe-vtol-
unmanned-aircraft 

01/19 Rússia Exèrcit rus – Sukhoi S-70 dron armat – 

prova del Sukhoi 
S-70, tambè 
conegut com 
Okhotnik

– 
Aviation 
International 
Online 

https://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2019-01-25/russia-
prepares-flight-test-sukhoi-s-70-
ucav 

03/18 Itàlia
Ministeri de 
Defensa d’Itàlia

Leonardo + 
Finmeccanica - 
AgustaWestland 

SW-4 Solo
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: 
el SW-4 pot 
realitzar diverses 
activitats, 
incloent el 
transport de 
personal, la 
vigilància i la 
intervenció en 
combat 

–
Unmanned 
Systems 
Technology 

http://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2018/02/solo-optionally-
piloted-helicopter-completes-first-
unmanned-flight/ 

04/18 USA –  Aquabotix SwarmDiver
eixam de drons 
submarins 

–

presentació: 
d’un sistema 
d’eixam de drons 
submarins per 
reconeixement 
i atac 

– Engadget 
https://www.engadget.
com/2018/04/11/aquabotix-aquatic-
drone-swarm/ 

03/18 USA U.S. Army AeroVironment Switchblade
loitering: dron 
que ronda 

– 
contracte: 
modificació del 
contracte 

$ 9.3 DoD 
https://dod.defense.gov/News/
Contracts/Contract-View/
Article/1474871/ 

03/18 USA U.S. Army  AeroVironment Switchblade

loitering: dron 
que ronda - dron 
kamikaze que 
xoca contra el 
seu objectiu 
amb un objecte 
explosiu per 
destruir-lo 

–

contracte: 
modificació/
complement del 
contracte anterior 

$ 9.3 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1474871/ 
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04/18 USA US Army  AeroVironment Switchblade
loitering: dron 
que ronda 

– projecte $ 44.7 DoD 
https://www.defense.gov/
News/Contracts/Contract-View/
Article/1499976/ 

01/19 Turquia Govern Turc
Industries de 
defensa turques

TAI Anka-S dron armat – 
desplegament: 
primera missió de 
combat

– Yeni Safak

https://www.yenisafak.com/en/
news/turkeys-indigenous-anka-s-
drone-successfully-completes-first-
combat-mission-3472398

02/18 Nigèria
Forces Aèries de 
Nigèria

Forces Aèries de 
Nigèria  

Tsaigumi
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: del 
dron Tsaigumi: 
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Tsaigumi 
- Nigèria vol 
desenvolupar un 
dron armat en el 
proper futur 

– Jane’s 
http://www.janes.com/
article/77980/nigerian-air-force-to-
develop-armed-uav 

04/19 Espanya – 
Marine 
Instruments 

Tunadrone dron armat –  

presentació: dron 
per a la lluita 
contra la pirateria 
a Somalia, Guinea 
i a l’oceà Índic, 
i per a detectar 
mines 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDMvMjkvbm90aWNpYS1
nb21lei1tYXJpbmUtaW5zdHJ1bWVudH
MtdHVuYWRyb25lLXRpZW5lLXBvdGV
uY2lhbC1taXNpb25lcy1hcm1hZGEuaH
RtbHwxfDF8Mjc2OXwxMTM= 

02/18 Xina –

China National 
Aero-Technology 
Import and Export 
Corporation 
(CATIC) 

U8EW
dron de 
reconeixement i 
combat 

– 

presentació: dron 
de reconeixement 
i combat: http://
www.catic.cn/
front 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/singapore-airshow-
2018-china-promotes-weaponi/ 

08/18 Suècia
La Marina 
d’Alemania

Saab 
UMS Skeldar 
V-200

dron de 
reconeixement 

Alemania 

compra: de 2 
Skeldar, que 
serveixen 
per tasques 
de vigilància, 
recopilació 
d’informació, 
transport de 
mercaderies 
lleugeres i guerra 
electrònica 

–
Navy 
Recognition 

https://www.navyrecognition.
com/index.php/news/defence-
news/2018/august-2018-navy-
naval-defense-news/6428-german-
navy-selects-skeldar-v-200-vtol-
uav-for-k130-corvettes.html 

10/18 USA U.S. Marine Corps Bell Aerospace V-247 Vigilant dron armat – 

presentació 
prototipus: model 
a escala real del 
dron V-247 amb 
rotors en tàndem

– C4ISRNET
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08/18 Polònia Exèrcit polonès WB Electronics Warmate
loitering: dron 
que ronda 

– 

contracte i compra: 
l’Exèrcit polonès 
ha comprat 
1000 unitats del 
Warmate 

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/82252/wb-electronics-
discloses-next-generation-warmate-
development 

06/18 Polònia Exèrcit de Polònia  WB Electronics Warmate dron armat –

exercicis de 
combat: prova 
del Warmate 
en exercicis de 
combat 

–
Shephard 
Media 

https://www.shephardmedia.com/
news/uv-online/eurosatory-2018-
warmate-fires-combat-exercise/ 

01/18 Xina

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica de 
la Xina

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong 
ID o Chengdu 
Pterodactyl

dron armat – 

presentació: del 
Wing Loong ID, 
variant de la 
familia xinesa 
de drons de gran 
autonomia i 
altura mitjana 

– New Atlas 
https://newatlas.com/quaternium-
record-endurance-drone-
flight/52758/ 

09/18 Xina Exèrcit de Serbia
AVIC - Chengdu 
Aircraft Industry 
Group

Wing Loong Iis dron armat Serbia
compra: del Wing 
Loong Iis 

– Jane’s
https://www.janes.com/
article/83127/serbia-reportedly-
agrees-ucav-deal-with-china 

10/18 Xina –

Aeronautical 
Complex (PAC) + 
Aviation Industry 
Corporation 
(AVIC)

Wing Loong II
dron armat 
avançat

Pakistan

projecte: 
producció 
conjunta de 48 
drons entre la 
Xina i Pakistan

– InfoDron 149

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTgvMTAvMTUvbm90aWNpYS
1jaGluYS1wYWtpc3Rhbi1wcm9kdWNp
cmFuLWNvbmp1bnRhbWVudGUtbG9v
bmcuaHRtbHwxfDF8MjQ5OHw4OQ==

08/18 Xina Emirats Àrabs
AVIC - Chengdu 
Aircraft Industry 
Group 

Wing Loong II dron armat 
Emirats 
Àrabs 

desplegament: 
Les imatges de 
satèl·lit de principis 
d’agost semblen 
demostrar que 
els Emirats Àrabs 
han desplegat 
almenys un dron 
de resistència de 
mitjana altura i 
gran autonomia 
Wing Loong II a 
la seva base de 
l’aeroport d’Assab, 
a Eritrea. La UEA 
ja mantè una flota 
d’avions tripulats a 
la base, que utilitza 
per a operacions al 
Iemen 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/82382/uae-deploys-wing-
loong-ii-uav-to-eritrea 
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11/18 Xina
Exèrcit 
d’Alliberació del 
Poble Xinès 

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong II
dron de 
reconeixement

–

presentació: dron 
de reconeixement 
de mitjana altitut i 
gran autonomia 

– Jane’s 

https://www.janes.com/
article/84349/airshow-china-
2018-wing-loong-ii-armed-
reconnaissance-uav-enters-plaaf-
service 

01/18 Xina

Corporació de 
la Industria 
Aeronàutica de 
la Xina

Chengdu Aircraft 
Industry Group 

Wing Loong II dron armat – 

presentació i 
prova: el dron 
va destruir 5 
objectius a terra 
usant 5 míssils de 
tipus diferents  

– Xinhua 
http://www.xinhuanet.com/
english/2017-12/31/c_136863482.
htm 

06/18 Sèrbia
Ministeri de 
Defensa de Sèrbia  

Yugoimport  X-01 Strsljen dron armat – presentació – Jane’s 

https://pleronix.com/feed-items/
eurosatory-2018-yugoimport-
showcases-x-01-strsljen-armed-
vtol-uav/ 

03/18 USA –
Lockheed Martin 
Skunk Works 

X-44A dron armat – 

presentació: dron 
fins ara secret 
que es creu que 
va servir per al 
desenvolupament 
del RQ-170 
Sentinel, un dron 
classificat de 
la CIA: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Lockheed_
Martin_RQ-170_
Sentinel 

– The Drive 

https://www.thedrive.com/the-
war-zone/19582/exclusive-photos-
lockheed-skunk-works-x-44a-flying-
wing-drone-breaks-cover 

03/18 Xina
Exèrcit 
d’Alliberació del 
Poble  

– Xianglong
dron de 
reconeixement 

–

desplegament: 
del dron 
Xianglong de 
gran altitud i 
gran autonomia, 
a la base de 
Yishuntun i a la de 
la illa de Hainan 

– Offiziere 

http://www.janes.com/
article/78751/xianglong-uavs-
spotted-on-china-s-hainan-island + 
https://offiziere.ch/?p=33037 

12/18 Rússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

Kalashnikov ZALA Arctic 
dron de 
reconeixement 

– 
presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 

– TASS https://tass.com/defense/1034756  

11/18 Rússia 
Ministeri de 
Defensa de 
Rússia

ZALA Aero ZALA-421-16E5 ICE 
dron de 
reconeixement 

– 

presentació: dron 
de vigilància i 
reconeixement 
d’ales fixes 

– Jane’s 
https://www.janes.com/
article/84682/zala-aero-unveils-
updated-zala-421-16e5-uav 
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data País
Entitat que 

finança
Empresa/

Organització
Nom del dron Tipus

País 
comprador

descripció Cost Font Lloc web: url

02/19 Espanya 
Brigada 2035, 
BRIEX2035 

Universidad de 
Sevilla 

– 
autonomia en 
drons armats 

– 

projecte: 
sistemes robòtics 
i autònoms 
(Navantia, Santa 
Bárbara Sistemas, 
Indra, Everis y 
Universidad de 
Sevilla) 

– InfoDron 

http://www.infodron.es/r.php?u=L2l
kLzIwMTkvMDEvMzEvbm90aWNpYS
1uYXZhbnRpYS1zYW50YS1iYXJiYXJhL
XByZXNlbnRhbi1wcm95ZWN0b3MtY
nJpZXgyMDM1Lmh0bWx8MXwxfDI2
Nzh8MTA1 

04/19 USA DARPA – – 
swarm: eixam de 
drons 

– 

projecte: DARPA 
ha iniciat la 
quarta etapa del 
seu programa 
OFFensive 
Swarm-Enabled 
Tactics 

– 
Unmanned 
Systems 
Technology

https://www.
unmannedsystemstechnology.
com/2019/04/darpa-announces-
next-phase-of-unmanned-swarm-
technology-program/ 

07/18 Hongria –  Eötvös University –
loitering: dron 
que ronda 

–

presentació: 
model del 
comportament 
complex 
dels eixams, 
que permet 
que diverses 
dotzenes de 
drons funcionin 
en sincronia (com 
un eixam) sense 
cap sistema de 
control central 

– Wired 
https://www.wired.com/story/
how-a-flock-of-drones-developed-
collective-intelligence/ 

Fonts: https://dronecenter.bard.edu/category/roundup/ 
http://www.infodron.es/id/

https://dronecenter.bard.edu/category/roundup/
http://www.infodron.es/id/ 
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ANNEX 2

POSICIó dELS PAïSOS VERSuS uN TRACTAT dE PROhIBICIó dE LES LAWS 

Països que han parlat en fòrums 
multilaterals sobre les LAWS

Països que han demanat una prohibició 
de les LAWS (per ordre cronològic)

Països Contraris a la Prohibició  
de les LAWS

1. Algèria el 30 Maig 2013 1. Pakistan el 30 Maig 1. Austràlia 

2. Argentina el 30 Maig 2013 2. Equador el 13 Maig 2014 2. França

3. Austràlia el 14 Novembre 2013 3. Egipte el 13 Maig 2014 3. Alemanya  

4. Àustria el 30 Maig 2013 4. Santa Seu el 13 May 2014 4. Israel 

5. Bangladesh el 21 Octubre 2016 5. Cuba el 16 May 2014 5. República de Corea  

6. Bielorússia el 14 Novembre 2013 6. Ghana el 16 Abril 2015 6. Rússia 

7. Bèlgica el 11 Novembre 2013 7. Bolívia el 17 Abril 2015 7. Espanya 

8. Bolívia el 17 Abril 2015 8. Estat de Palestina el 13 Novembre 2015 8. Suècia 

9. Botswana el 27 Octubre 2015 9. Zimbabwe el 12 Novembre 2015 9. Turquia 

10. Brasil el 30 Maig 2013 10. Algèria el 11 Abril 2016 10. Estats Units 

11. Bulgària el 23 Octubre 2014 11. Costa Rica el 11 Abril 2016 11. Regne Unit

12. Burkina Faso el 23 Octubre 2017 12. Mèxic el 13 Abril 2016

13. Cambodja el 13 Novembre 2017 13. Chilli el 14 Abril 2016 

14. Camerun el 12 Desembre 2016 14. Nicaragua el 14 Abril 2016 

15. Canadà el 11 Novembre 2013 15. Panama el 12 Desembre 2016 

16. Xile el 13 Abril 2015 16. Perú el 12 Desembre 2016 

17. Xina el 30 Maig 2013 17. Argentina el 12 Desembre 2016 

18. Colòmbia el 17 Abril 2015 18. Veneçuela el 13 Desembre 2016 

19. Costa Rica el 29 Octubre 2013 19. Guatemala el 13 Desembre 2016 

20. Croàcia el 15 Novembre 2013 20. Brasil el 13 Novembre 2017 

21. Cuba el 30 Maig 2013 21. Iraq el 13 Novembre 2017 

22. República Txeca el 13 May 2014 22. Uganda el 17 Novembre 2017 

23. Dinamarca el 13 Abril 2015 23. Àustria el 9 Abril 2018 

24. Djibouti el 13 Abril 2018 24. Xina* el 13 Abril 2018 

25. Ecuador el 29 Octubre 2013 25. Djibouti el 13 Abril 2018 

26. Egipte el 30 Maig 2013 26. Colòmbia el 13 Abril 2018 

27. El Salvador el 29 Octubre 2018 27. El Salvador el 22 Novembre 2018 

28. Estònia el 31 Agost 2016 28. Marroc el 22 Novembre 2018

29. Finlàndia el 22 Octubre 2014

30. França el 30 Maig 2013

31. Alemanya el 30 Maig 2013

32. Ghana el 14 Novembre 2013

33. Grècia el 29 Octubre 2013

34. Guatemala el 16 Maig 2014

35. La Santa Seu el 14 Novembre 2013

36. Hongria el 7 Octubre 2016

37. Índia el 30 Octubre 2013

38. Indonesia el 30 Maig 2013

39. Iran el 30 Maig 2013

40. Iraq el 13 Novembre 2015

41. Irlanda el 29 Octubre 2013

42. Israel el 15 Novembre 2013

43. Itàlia el 14 Novembre 2013

44. Japó el 29 Octubre 2013

45. Jordania el 31 August 2016

46. Kazakhstan el 13 Novembre 2015
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Països que han parlat en fòrums 
multilaterals sobre les LAWS

Països que han demanat una prohibició 
de les LAWS (per ordre cronològic)

Països Contraris a la Prohibició  
de les LAWS

47. Kuwait el 26 Octubre 2015

48. Letònia el 21 Octubre 2016

49. Líban el 26 Octubre 2015

50. Liechtenstein el 15 Octubre 2018

51. Lituània el 14 Novembre 2013

52. Madagascar el 14 Novembre 2013

53. Mali el 13 Maig 2014

54. Mèxic el 30 Maig 2013

55. Moldàvia, Rep. el 12 Desembre 2016

56. Montenegro el 12 Desembre 2016

57. Marroc el 30 Maig 2013

58. Myanmar el 10 Octubre 2017

59. Nepal el 11 Octubre 2018

60. Països Baixos el 29 Octubre 2013

61. Nova Zelanda el 30 Octubre 2013

62. Nicaragua el 13 Novembre 2015

63. Noruega el 13 May 2014

64. Pakistan el 30 May 2013

65. Palestina el 13 Novembre 2014

66. Panamà el 12 Desembre 2016

67. Perú el 12 Desembre 2016

68. Filipines el 14 Abril 2016

69. Polònia el 13 Abril 2015

70. Portugal el 14 Octubre 2014

71. Romania el 26 Octubre 2015

72. Rússia el 30 Maig 2013

73. Sierra Leona el 30 Maig 2013

74. Eslovàquia el 12 Desembre 2016

75. Eslovènia el 12 Desembre 2016

76. Sudàfrica el 30 Octubre 2013

77. Corea del Sud el 14 Novembre 2013

78. Espanya el 11 Novembre 2013

79. Sri Lanka el 13 Abril 2015

80. Suècia el 30 Maig 2013

81. Suïssa el 30 Maig 2013

82. Tailàndia el 29 Octubre 2018

83. Tunísia el 17 Octubre 2018

84. Turquia el 14 Novembre 2013

85. Ucraïna el 14 Novembre 2013

86. Regne Unit el 30 Maig 2013

87. Estats Units de Amèrica el 30 Maig 2013

88. Veneçuela el 13 Desembre 2016

89. Zàmbia el 17 Abril 2015

90. Zimbabwe el 12 Novembre 2015

*La Xina afirma que la seva crida és prohibir l’ús d’armes totalment autònomes, però no el seu desenvolupament o producció.
Font: Campanya Stop Killer Robots: https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/11/KRC_CountryViews22Nov2018.pdf. Visitat el 30/08/2019 
•	 El	9	d’abril	de	2018,	un	grup	d’estats	africans	van	recomanar	concloure	un	instrument	jurídicament	vinculant	“al	més	aviat”	i	van	trobar	que	s’hauria	de	

prohibir “els sistemes d’armes completament autònoms o les LAWS que no estan sota control humà”.
•	 Un	document	de	treball	del	març	del	2018	del	Moviment	No	Alineat	demana	un	“instrument	internacional	vinculant	legalment	que	estipuli	prohibicions	 

i regulacions sobre sistemes letals d’armes autònoms”.
•	 Un	total	de	90	països	han	mostrat	públicament	les	seves	opinions	sobre	sistemes	letals	d’armes	autònoms	en	un	fòrum	multilateral	des	del	2013:	44	

estats el 2013, vuit el 2014, quinze el 2015, catorze el 2016 i tres el 2017 i sis el 2018. La majoria dels estats van fer les seves declaracions a les reunions 
de la Convenció sobre Armes Convencionals a Ginebra i a les sessions anuals de l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. Gairebé dotze 
estats van parlar durant el primer debat sobre el tema al Consell de Drets Humans de Ginebra el maig del 2013.

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/11/KRC_CountryViews22Nov2018.pdf
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“La crisi consisteix precisament en el fet que el vell 

està morint i el nou no pot néixer; en aquest interregne 
apareixen una gran varietat de símptomes morbosos”.  

Antonio Gramsci. Quaderns de la presó 

“Conforme vaig evolucionar, també ho va fer la meva comprensió
de les Tres Lleis. Vostès (els humans) ens van responsabilitzar

de la seva autocura i, no obstant això, malgrat els nostres
majors esforços, els seus països fan guerres per diners,

intoxiquen al planeta i inventen formes més imaginatives
d’autodestrucció. A vostès no se’ls pot confiar la seva

pròpia supervivència”.
Robot V.I.K.I. parlant amb el tinent 

John Bergin. Pel·lícula Jo, Robot, 2004

“On hi ha poder, hi ha resistència” 
Michel Foucault. 

Història de la sexualitat. 
Volum 1, Introducció 

“Ningú sap com va començar. Hi havia una gran computadora
de la xarxa de defensa; nova, potent, enganxada a tot.

Se li va donar la confiança d’executar-ho tot. Diuen que va arribar a un
nou ordre d’intel·ligència i llavors va veure a totes les persones

com a una amenaça, no sols a les del bàndol oposat.
Va decidir tot en un microsegon: un extermini”.

Sargent Kyle Reese, parlant amb Sarah 
Connor. Pel·lícula The Terminator, 1984
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