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El CD6

- Alta densitat de població
- Àrea fortament industrialitzada
- Diversitat de sectors industrials
- Elevada tassa d’exportacions
- Talent & Coneixement 

(Universitats, centres d’R+D, 
centres Tecnològics, escoles de 
negocis, enginyeries, clústers, ...)

• El CD6, un centre d’R+D de la UPC
• Terrassa, Vallès Occidental
• Enginyeria òptica, fotònica



El CD6
• 37 persones

– 10 investigadors
– 15 Enginyers R+D
– 8 Estudiants PhD
– 4 Gestió

• Multidisciplinar: 
– Optica i fotònica
– Mecànica
– Electrònica
– Software

• Instal·lacions:
– 1800 m2
– Laboratoris
– Taller (mecànic i electronic) & Sala prototips 

Desenvolupament d’instruments i prototips “claus-en-mà”



El CD6: Shaping light to your needs

Color i tecnologies espectrals

Metrologia òptica

Biophotonica visual

Disseny òptic



Clients



Ingressos 2018: 1,66M€ 
Balanç:   79% R+D Industrial /  21% Recerca Aplicada

Contractes 25%

Consultoria 3%

Royalties
5%

Consorcis
Industrials d’R+D

41%

Altres 7%

Recerca
Aplicada 18%

Tipologia de projectes



De la idea al mercat: Enfocaments (I)

InnovacióDesenv. 
Tecnològic

Recerca 
Aplicada

Recerca 
Bàsica

• Coneixement 
general

• Disrupció

• Coneixement 
orientat

• Aplicació 
pràctica

• Producte

• Industrialització

• Comercialització



• Anàlisi de mercat
preliminar

De la idea al mercat: Enfocaments (II)

Idea de producte Demostrador Prototip
preindustrial

Producte
comercial

• Concepte de 
producte

• Identificació
limitacions tec.

• Análisi de mercat
detallat

• Comercialització

• Relació de 
funcionalitats

• Cost

• Especificacions

• Cost

• ROI, benefici, ...



Canvi de marc mental

Idea de producte Demostrador Prototip
preindustrial

Producte
comercial

InnovacióDesenv. 
Tecnològic

Recerca 
Aplicada

Recerca 
Bàsica



Camins de la idea al mercat

• Client amb un concepte
de producte

• Utilització de know-how 
pre-existent al grup

• Disseny i construcció
de demostradors

• Ingressos per feina feta

• Identificació d’una
oportunitat

• Recerca aplicada

• Estratègia de protecció
de resultats

• Llicència a un tercer 
(royalties)

Transferència
de tecnologia

Explotació
per tercers

Spin-off’s
• Identificació d’una

oportunitat

• Recerca aplicada

• Estratègia de protecció
de resultats

• Creació d’una spin-off 
(Pla de negoci, cerca de 
socis, cerca de capital, …)

• Llicència en condicions
“favorables” (royalties)

• Pre-incubació

Moderador
Notas de la presentación




Visual Performance 
Diagnostics Inc.
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L’ecosistema emprenedor del CD6



Spin-off

Accés a R+D

Networking

Mentoring

Identificació de 
necessitats de 

mercat

Internacionalizació

Comercialització

Contractes d’R+D

Royalties

Client/Proveidor

Joint ventures

Accés a talent

Beneficis de l’ecosistema del CD6

Suport en el 
procés de creació

Compartir 
experiències 

prèvies

Spin-off

Moderador
Notas de la presentación
Are spin offs a load for the centre, which removes its talent and content?



Empreses Spin-off

• Plastic optics (LED lighting)
• Photometry Instruments

• Vision quality measurement
• Eye pathologies assessment.• High performance non contact 

metrolgy
• in-line production metrology

http://www.sensofar.com

http://www.micropap.comhttp://www.snelloptics.com

• Advanced stepper motors control
• Advanced brushless motors control 

http://www.visiometrics.com

http://www.snelloptics.com/index.html


• Plastic optics
• Injection processes for optics manufacturing

• Remotely controlled telescopes
• Advanced observatory services• Automated stent inspection

http://www.sensofar.com/medical/

• LIDAR and ToF solutions

http://www.obstech.net/

http://www.beamagine.com/

Empreses Spin-off



La Fundació CIT UPC
• Objectius:

 Promoure la competitivitat 
empresarial

 Potenciar la transferència de 
coneixement dels centres membres 
del CIT-UPC al teixit empresarial

 Captar projectes de major dimensió 
per desenvolupar solucions integrals

• Beneficis per al CD6:
 Networking amb empreses
 Connexió amb el teixit empresarial
 Coneixement i col·laboració amb altres 

centres de la UPC



Terrassa, Abril 2009

• Creat el 2009 per 7 empreses i la UPC
• Suport Gencat i Ajuntament de Terrassa

• Capacitat d’identificar un sector tecnològic
 Grans empreses
 Empreses spin-off
 Distribuidors
 Centres de recerca i Universitats
 Centres tecnològics

• Accions:
 Networking
 Missions commercials
 Internacionalització
 Club de grans empreses

http://www.secpho.org

El cluster de fotònica



• Incubadora de technologies fotòniques
• Suport Gencat i Ajuntament de Terrassa

• Suport a emprenedors:
 Assessorament tecnològic
 Projectes de viabilitat
 Suport en la conceptualització de 

solucions

• Suport en l’accés a finançament de l’R+D

• Suport en l’estratègia de protecció de la 
propietat intel·lectual

• Participació en projectes en consorci
(nacionals i internacionals)

Barcelona Photonics Ventures



• Temàtica tranversal (Fotònica)

• Entorn (Indústria, Clústers, Administració, …)

• Balanç Recerca Aplicada / Recerca Industrial

• Orientació al client / Orientació al mercat

• Entendre la recerca com un element més en la cadena de valor

• Massa crítica (Professionalització / especialització, ISO9001, …)

• Cultura emprenedora a nivell d’organització

• Històries d’emprenedors: Crear una start-up s’encomana

Factors clau:



CONTACTE:

jaume.castella@upc.edu
www.cd6.upc.edu
+34 93 739 89 01 / +34 93739 83 14
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