
 
 

 
MEMO  

14 de juliol 2016, Barcelona 
Informació  general 

 

 
GTD Sistemas de Información és una empresa espanyola d’alta tecnologia. Des del 1987 està dedicada al disseny, la 
integració i el funcionament d’aplicacions complexes i de missió crítica a sistemes d’arreu del món. Més de 1.500 projectes 
d’alta tecnologia i clients en 15 països els avalen. Disposa d’un equip experimentat que desenvolupa projectes de gran 
dificultat tècnica i sistemes d’estat a l’espai; aeronàutica i indústria de l’energia, així com instal·lacions científiques, 
infraestructures crítiques i instal·lacions marítimes i portuàries. Les acreditacions de qualitat amb les quals compta la 
companyia reafirmen el compromís del Grup GTD amb els seus clients.  
En els últims anys a GTD Sistemes d’Informació Espanya (Barcelona, Madrid i Cadis) se li han sumat 3 nous centres a 
Alemanya, GTD GmbH; França, GTD Internacional SAS; i Gran Bretanya, GTD IS Ltd.  
 
 
Persona de contacte pels mitjans de comunicació: César Martínez Roig   
cesar.martinez.roig@gmail.com T 622 772 885 
Plantilla: 300 empleats 
Lloc web: www.gtd.eu  
Adreça: Paseo García Faria 17 E-08005 Barcelona 
 
 
 

 

ASE Optics Europe és una empresa especialitzada en enginyeria òptica, disseny i fabricació per al desenvolupament 
d'equips i productes. Des del disseny de concepte fins a la producció, la seva capacitat i experiència li permeten complir 
amb les especificacions més restrictives i els requisits més estrictes que presenten les aplicacions "high-tech" més 
sofisticades. 
Ofereixen solucions d'òptica integrada per a sistemes òptics (imaging i non-imaging), sistemes de detecció, metrologia i 
inspecció: sistemes de llum infraroja (IR) i ultravioleta (UV), sistemes d'imatge propers (near-eye systems), làsers a mida 
per a sistemes d'inspecció, etc. ASE Optics Europe té experiència en la fabricació i enssamblatge de sistemes de precisió a 
mida, així com altres equips per a diverses àrees i sectors: aerospai, defensa i seguretat, equips mèdics, instrumentació 
científica, aplicacions industrials i de l'automoció, entre d’altres.  
Gràcies al procés vertical i integrat d'enginyeria i desenvolupament, l'empresa és capaç d'entregar equips i sistemes òptics, 
optoelectrònics i optomecànics complets, de gran qualitat i màxima eficiència. 
 
Persona de contacte pels mitjans de comunicació: Lídia Pérez Briquets  
lidiap@aseoptics.eu  T: +34 93 737 98 63  
Plantilla: 4 empleats 
Lloc web: www.aseoptics.eu  
Adreça: C. de Jordi Girona 1-3. UPC Campus Nord. K2M - 08034 Barcelona  
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