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Resum 

Actualment, en la situació de crisis conjuntural en la que ens trobem, són molts els experts 

que parlen sobre la necessitat de realitzar recerca i desenvolupament (R+D) amb la finalitat 

de fer transferència tecnològica (TT) mitjançant acords de col·laboració, per assolir una 

millora sostenible en la productivitat i la competitivitat empresarial tecnològica ja que resulta 

fonamental per el desenvolupament econòmic d‟un país en forma de riquesa i ocupació. 

És per aquest motiu que es planteja el present projecte, en el qual es pretén elaborar un llistat 

de bones pràctiques que caldrà tenir en compte a l‟hora de plantejar-se l‟execució d‟un 

projecte col·laboratiu d‟R+D. 

Com a introducció, es definirà el terme transferència tecnològica i quins són els outputs que 

surten d‟ella. També s‟explicarà quin és el paper que adopta la universitat i quins són els 

agents més importants dels sistema ciència i innovació. A continuació es farà una anàlisi de la 

situació en la que Catalunya es troba en termes d‟R+D a nivell nacional, europeu i mundial 

per saber les fortaleses i les mancances actuals. 

El cos del projecte es basarà en l‟estudi de quins seran els factors que influiran positivament 

en la realització de projectes col·laboratius d‟R+D i es basarà en dues línies d‟actuació: en 

primer lloc, en la recerca i el tractament de la literatura especialitzada i , en segons lloc, en un 

anàlisis empíric a partir de la captació d‟informació a través d‟un qüestionari i posterior anàlisi 

estadístic descriptiu. 

Finalment es proposaran un llistat de bones pràctiques que haurien d‟ajudar a millorar l‟èxit 

dels projectes col·laboratius d‟R+D amb la finalitat de donar suport a la universitat en la 

realització d‟aquest tipus de projecte. 
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1. Glossari 

ACC1Ó: agència adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya, que dóna  suport a la competitivitat de l‟empresa catalana. 

Consultoria: Serveis d‟assessorament prestats contra un preu, que no generen coneixement 

científic o tecnològic nou. 

EUROZONA: Conjunt d‟estats membres de la Unió Europea que han adoptat l‟euro com 

moneda oficial. Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Espanya, 

Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos i Portugal. 

OTRI: Oficines de Transferència de Resultats de Investigació. Organitzacions a nivell estatal 

que tenen com a missió recolzar i promoure la transferència de resultats generats per la 

activitat investigadora de universitats i altres organismes a les empreses i la resta de agents 

socioeconòmics. Les 12 universitats catalanes pertanyen a aquesta organització. 

Política industrial i tecnològica: Conjunt d‟accions orientades a promoure i facilitar el 

desenvolupament, l‟assimilació i la utilització de la tecnologia amb l‟objectiu d‟incrementar la 

competitivitat de la indústria d‟un país o regió, augmentant el benestar de la societat, generant 

riquesa de forma sostinguda i correctament distribuïda i respectant el medi ambient, la salut 

dels treballadors i els països menys desenvolupats. 

Spin-off: Empresa promoguda per un o més investigadors emprenedors, que es crea amb el 

suport de la universitat per explotar els resultats i el coneixement obtinguts de les seves 

investigacions. Pretén desenvolupar i comercialitzar un producte, un procés o un servei 

innovador sorgit de la recerca. 

TECNIO: marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en investigació 

aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. 

Acrònims utilitzats 

AARTM Agència d‟Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques 

AGAUR Agència de Gestió d‟Ajuts Universitaris i de Recerca 

AQU Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
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AUTM Association of University Technology Managers  

CERCA Centres de Recerca de Catalunya 

CIRIT Consell Interdepartamental d‟Investigació i Innovació Tecnològica. 

CR Centre de Recerca 

CT Centre Tecnològic 

CTA Centre Tecnològic Avançat 

CIT Centre d‟Innovació Tecnològica 

CSIC Consell Superior d‟Investigacions Científiques 

COTEC Fundació per la Innovació Tecnològica 

DIRTRD Despeses Internes Totals en Recerca i Desenvolupament 

DIUE  Departament d‟Innovació, Universitats i Empresa 

FCRI  Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

ICREA  Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

IDESCAT Institut d‟Estadística de Catalunya 

INE Institut Nacional d‟Estadística 

IPSAL Institució Privada Sense Afany de Lucre 

IRTA Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries 

MICIIN Ministeri de Ciència i Innovació 

OCRI Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació 

OCDE Organisation for Economic Cooperation and Development 

OMPI Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  

OTRI Oficines de Transferència de Resultats de Recerca (nivell nacional) 
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PI Propietat Intel·lectual/ Propietat Industrial 

PIB Producte Interior Brut 

PM Programa marc 

PNRI Pla Nacional Recerca Innovació 

PRI Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 

Red OTRI Xarxa d‟Oficines de Transferència de Resultats d‟Investigació (OTRI) de les  

universitats espanyoles amb la missió de potenciar i difondre el paper de les universitats. 

R+D+I Recerca+Desenvolupament+Innovació 

TT Transferència Tecnològica 

UPC Universitat Politècnica de Barcelona 

XPCAT Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L‟origen del projecte prové de l„interès de treballar amb el professor Francesc Solé, després 

d‟haver cursat les classes de Política Industrial i Tecnològica dins la titulació d‟Enginyer en 

Organització Industrial. 

Després de la realització d‟aquesta assignatura i reunions amb Francesc Solé i Jasmina 

Berbegal, investigadora de la UPC en l‟àmbit de la transferència de tecnologia universitària, 

l‟emprenedoria i la innovació, em vaig decantar per estudiar les relacions universitat empresa, 

un estudi en el que ells també estaven interessats i em van oferir el seu recolzament. 

Finalment em va sortir la possibilitat de treballar a ACC1Ó al departament de Cooperació 

Tecnològica en projectes d‟R+D, el meu responsable, Carles Miranda, em va recomanar 

parlar amb el departament d‟Anàlisi del Centre d‟Innovació Empresarial on es va parlar la idea 

de treballar aquestes relacions universitat empresa. 

Alba Sánchez i Xavier Ferràs portadors del departament d‟Anàlisi del Centre d‟Innovació 

Empresarial em van brindar la possibilitat de fer la recerca amb l‟aprovació d‟accedir a dades 

de clients, informació confidencial. 

2.2. Motivació 

Les motivacions principals per desenvolupar aquest projecte van ser: 

 L‟oportunitat de treballar amb gent emprenedora. 

 L‟opció de fer recerca amb recollida d‟informació a través d‟ACC1Ó. 

 La possibilitat de que les dades del resultat del projecte es puguin publicar. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

 Introducció a la transferència tecnològica i la situació actual a Catalunya. 

 Recerca acadèmica sobre els factors que faciliten la transferència tecnològica, a 

través de projectes col·laboratius de recerca i desenvolupament entre els centres de 

recerca i tecnològics on s‟inclouen les universitats i les empreses. 

 L‟enviament d‟un qüestionari als diferents centres de recerca, per contrastar l‟estudi 

de recerca amb els resultats obtinguts empíricament i obtenir unes conclusions reals. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte parteix de la necessitat de saber quins són els factors que afavoreixen la 

transferència tecnològica (TT). Tenint en compte la situació de crisis actual, les polítiques 

industrials i tecnològiques de les diferents regions haurien motivar la realització de TT ja que 

contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió en forma de riquesa i ocupació.  

Són molts els factors que influeixen en la TT, per aquesta raó, s‟estudiaran els que tinguin 

una major rellevància en la literatura especialitzada i els que no tinguin relació amb el govern, 

degut a que l‟estudi es realitza des d‟ACC1Ó, agència adscrita al Departament d'Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

La contrastació de la recerca mitjançant el qüestionari, queda delimitada al fet que aquest 

només el rebran centres que pertanyen a la xarxa TECNIO d‟ACC1Ó.  

El present projecte es podria completar amb l’enviament d’un qüestionari als mateixos 

centres amb les experiències obtingudes amb cada una de les empreses en projectes 

individuals per aprofundir els resultats. 

Per introduir el tema sobre la TT, es farà una breu descripció de què és la TT i quina és la 

situació actual a Catalunya. 
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4. Transferència tecnològica 

Dóna un peix a un home i s’alimentarà un dia. 

Dóna una xarxa a un home i s’alimentarà ell i la seva família mentre duri. 

Ajuda a un home a desenvolupar coneixements i els mitjans necessaris per millorar la 

xarxa de pesca i dissenyar i fabricat noves xarxes i podrà alimentar-se ell i la seva 

comunitat durant anys[1]. 

Versió moderna del proverbi Chinese de Confucius. Give a man a fish and you feed him 

for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime. 

Segons la Association of University Technology Managers (AUTM), les universitats i els 

centres de recerca (CR) entenen la transferència tecnològica (TT), com el procés de transferir 

d‟una organització a altres descobriments científics aconseguits mitjançant recerca i 

desenvolupament (R+D) amb la finalitat de promoure la comercialització [2]. 

Tal i com descriu la AUTM, els membres necessaris perquè es pugui produir TT són les 

universitats i els CR amb la col·laboració de les empreses. Els coneixements i les tecnologies 

resultants de les activitats de recerca generades en les universitats són susceptibles de ser 

utilitzades en el sector empresarial, i en especial en el productiu, mitjançant processos de TT 

[3]. 

Els principals outputs resultants de la TT són la firma d‟acords/consultoria entre universitat i 

empresa, contractes de concessió de llicències entre les universitats i les empreses privades 

o entitats comercials de capital públic, patents i creació de spin-offs. 

La TT i la funció de valorització de la recerca són aspectes molt importants a tenir en compte 

en polítiques industrials i tecnològiques, donat que, es tracta d‟actuacions necessàries per tal 

que els resultats de la recerca contribueixin al desenvolupament econòmic i social del país en 

forma de riquesa i ocupació, de la forma més eficient possible [4]. 
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4.1. Concepte de recerca i desenvolupament (R+D) 

A continuació, es definiran el conceptes de recerca i desenvolupament, pilars fonamentals 

degut a que són bàsics per entendre la TT. 

La definició dels conceptes de recerca i desenvolupament pels projectes de recerca 

científica i tecnològica, s‟ha pres del Manual de Frascati [5], 2002 on es defineixen com: 

R+D: Conjunt de treballs creatius que s‟emprenen de manera sistemàtica amb la finalitat 

d‟augmentar el volum de coneixements, inclosos el coneixement de l‟home, la cultura, la 

societat, així com la utilització d‟aquesta suma de coneixements per concebre noves 

aplicacions. 

R+D engloba tres tipus d‟activitats:  

a) Recerca bàsica. Consisteix en treballs originals, experimentals o teòrics, que 

s‟emprenen principalment per obtenir nous coneixements sobre els fonaments dels 

fenòmens i dels fets observables, sense estar dirigida a una aplicació o utilització 

determinada. 

La recerca bàsica analitza propietats, estructures i relacions amb la finalitat de formular i 

contrastar hipòtesis, teories i lleis. En la recerca bàsica, la referència no ha d‟estar dirigida 

a una aplicació o utilització determinada, degut a que l‟investigador pot no conèixer les 

aplicacions reals quan està desenvolupant la recerca. 

Generalment, els resultats de la recerca bàsica es publiquen a revistes científiques o es 

difonen entre organismes i persones interessades, a vegades, confidencials per motius de 

seguretat. 

b) Recerca aplicada. Com la recerca bàsica, també consisteix en treballs originals 

empresos amb la finalitat d‟assolir nous coneixements. No obstant, està dirigida 

fonamentalment cap a un objectiu pràctic específic.   

La recerca aplicada s‟empren per determinar les possibles utilitats dels resultats de la 

recerca bàsica, o per determinar nous mètodes o formes d‟aconseguir objectius específics 

predeterminats. 
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Aquest tipus de recerca implica la consideració de tots el coneixements existents i en el 

seu aprofundiment, en un intent de solucionar problemes específics. Els resultats de la 

recerca aplicada es refereixen, en primer lloc, a un únic producte o un nombre limitat de 

productes, operacions, mètodes o sistemes. 

La recerca permet posar les idees en forma operativa. Els coneixements o les 

informacions obtingudes de la recerca aplicada són freqüentment patentats encara que 

també es poden mantenir en secret.  

c) Desenvolupament tecnològic. Consisteix en treballs sistemàtics basats en 

coneixements existents, obtinguts mitjançant recerca, que es dirigeixen a la 

fabricació de nous materials, productes o dispositius; a establir nous processos, 

sistemes i serveis; o a la millora substancial dels ja existents. 

El següent exemple, permetrà entendre els conceptes R+D d‟una manera pràctica: 

 La recerca teòrica, sobre els factors que determinen les diferències regionals en el 

creixement econòmic, és investigació bàsica; no obstant això, la mateixa 

investigació, realitzada amb l'objectiu de poder desenvolupar una política estatal 

sobre aquest tema, seria investigació aplicada.  

L'establiment de models operatius basats en els coneixements obtinguts mitjançant 

la investigació i destinats a disminuir els desequilibris regionals és 

desenvolupament tecnològic. 

Degut a que la innovació és un concepte que està molt lligat a l‟R+D, a continuació es fa 

una breu descripció per conèixer on finalitza el desenvolupament i on comença la 

innovació.  

Joseph Schumpeter ja al 1934, va definir la innovació com l‟ús fructífer d‟un invent, que 

generi un valor agregat a l‟usuari final amb cinc camins per arribar [6]: 

 Innovació de producte. La introducció al mercat d‟un nou bé, és a dir, un bé amb el 

qual els consumidors encara no estan familiaritzats, o d‟una nova classe de béns. 

 Innovació de mercat. La introducció d‟un nou mètode de producció, és a dir, un 

mètode encara no experimentat a la indústria afectada, que requereix fonamentar-

se en un nou descobriment científic, i també pot existir innovació en una nova 

forma de tractar comercialment un nou producte.  
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 Innovació de mercat. L‟obertura d‟un nou mercat en un país, tant si aquest mercat 

ja existia en un altre país com si no. 

 La cerca d‟una nova font de subministrament de matèries primeres o de productes 

semielaborats, novament, sense tenir en compte si aquesta font ja existia o si s‟ha 

de crear de nou. 

 La implantació d‟una nova estructura en un mercat, com per exemple, la creació 

d‟una posició de monopoli. 

La definició del Manual d‟Oslo al 2005 no difereix gaire de la descrita per Schumpeter al 

1934. Segons el Manual d‟Oslo la innovació és [7]: 

La implementació d‟un producte (bé o servei), o procés, nou o significativament millorat, un 

nou mètode de comercialització, un nou mètode d‟organització en les pràctiques de 

negoci, la organització del lloc de treball o fins i tot les relacions externes. 

El requisit mínim per a la innovació és que el producte, procés o mètode d‟organització han 

de ser nous (o significativament millorats) per a l‟empresa. Això inclou productes, 

processos i mètodes pioners ideats per les pròpies empreses i que elles mateixes 

s‟encarreguen de desenvolupar i implementar per primera vegada, així com aquells que 

s‟han adoptat d‟altres companyies o organitzacions. 
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4.2. El paper de la universitat 

4.2.1. La tercera missió 

La missió de les universitats ha anat canviant durant les últimes dècades. Les primeres 

universitats van aparèixer al segle XII (Bolonya, París, Oxford). La única funció que 

realitzaven era la docència. Entre les seves tasques no s‟incloïa el procés de generació de 

coneixement, simplement es dedicaven a transmetre‟l, fins que a partir del segle XIX es va 

afegir la missió de generació de coneixement, la recerca. Aquesta nova tasca va generar la 

primera gran revolució en l‟àmbit acadèmic. 

Durant les dècades dels 70 i 80 del segle XX, a Espanya les universitats van adoptar i 

potenciar l‟activitat investigadora, tot i que durant els anys 30, Ortega i Gasset ja parlava de la 

necessitat de potenciar l‟activitat investigadora a Espanya: 

 “...en la Universidad se cultiva la ciencia misma, se investiga y se enseña a ello. En España 

esta función creadora de ciencia y promotora de científicos está aún reducida al mínimum, 

pero no por defecto de la Universidad, como tal, no por creer ella que no es sumisión, sino 

por la notoria falta de vocación científica y de dotes para la investigación que estigmatiza a 

nuestra raza. Quiero decir que si en España se hiciese en abundancia ciencia, se haría 

preferentemente en la Universidad, como acontece, no sea necesario repetir lo mismo a cada 

paso: el terco retraso de España en todas las actividades intelectuales trae consigo que 

aparezca aquí en estado germinal o de mera tendencia lo que en otras partes vive ya con 

pleno desarrollo....” [8]. 

Va ser a mitjans de la dècada dels 90, quan es produeix la segona gran revolució en l‟àmbit 

acadèmic. Aquesta revolució comporta una nova missió de la universitat: fomentar el 

desenvolupament econòmic i social del seu entorn d'influència. Aquesta nova missió, que 

s‟afegeix a les funcions d‟ensenyar i investigar, pretén que la universitat sigui un agent i motor 

de desenvolupament econòmic en el seu àmbit geogràfic d'influència mitjançant la 

transferència de coneixement [9]. 

És a dir, la universitat ha de transferir els seus coneixements i els resultats generats en les 

seves activitats d‟R+D a la societat, contribuint així al desenvolupament econòmic i a la 

millora de la qualitat de vida. Un dels principals impulsors d‟aquesta “tercera missió” ha estat 

Etzkowitz a través del seu conegut model de la Triple Hèlix que destaca la relació i els 
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esforços conjunts entre el Govern, les empreses i les universitats, per complir-la [10]. Al gràfic 

4.1 es pot veure el model que defineix la Triple Hèlix com les xarxes i organitzacions trilaterals 

híbrides. 

 

Gràfic 4.1 Model Triple Hèlix 

Font: Etzkowitz&Leydesdorff (2000) [10] 

Degut a les noves necessitats, s‟han hagut de definir noves tendències en la estructuració 

organitzacional de les universitats [11] i la TT forma part d‟aquestes. 
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4.3. Els serveis de Transferència Tecnològica 

Els serveis que ofereixen les universitats i CR a les empreses són els següents: 

 Projectes col·laboratius entre els grups de recerca de la universitat i les empreses i 

institucions de l'entorn establertes amb l'objectiu de dur a terme projectes de R+D o 

cobrir necessitats d‟innovació, donant accés a que l‟empresa exploti el resultat de 

la recerca generada a la universitat. 

 Externalització de la R+D. 

 Activitats d'assessorament i consultoria dutes a terme per encàrrec extern. 

 Serveis, analítiques, etc. sota demanda de les empreses. 

 Formació avançada. 

Segons l‟OTRI, la interacció amb tercers en activitats d‟R+D i recolzament tècnic, és la forma 

de transferència més habitual en les universitats catalanes a l‟hora de fer TT [12]. 

4.3.1. Indicadors TT  universitat-empresa 

Els indicadors sobre TT s‟agrupen en quatre grans apartats [12]: 

 Activitats científiques, tècniques o artístiques contractades o convingudes amb 

terceres parts. El art. 83 de la LOU permet transferir coneixement a partir de les 

capacitats de R+D. 

 Protecció del coneixement resultant de la recerca, mitjançant patents o altres 

instruments de protecció. 

 Llicències de tecnologia i del coneixement protegit que són el principal instrument per 

transferir resultats. En els acords de llicències, la universitat o CR concedeix el permís 

per a la utilització de la propietat intel·lectual d‟una tecnologia de nova creació a un 

llicenciatari del sector privat o d‟una empresa derivada a canvi d‟una retribució. Els 

drets de propietat intel·lectual permeten a les universitats ser titulars dels resultats de 

les seves investigacions i controlar l‟ús dels mateixos, i, per tant, són el fonament de la 

TT. Durant el últims anys, s‟ha presenciat una ràpida expansió en la TT, en alguns 

casos, és recíproca on el CR i el llicenciatari intercanvien i desenvolupen tecnologies 

en col·laboració. 
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 Creació d’Empreses basades en coneixement generat a la universitat, denominades, 

spin-off i que comporten transferència no només de resultats com a les llicències, sinó 

també capacitats associades als investigadors que s‟incorporen a l‟empresa. En els 

seus inicis, la transferència de tecnologia via spin-off ha estat una activitat molt 

criticada que ha tingut l‟oposició de diversos estaments universitaris perquè es veia 

com una forma de privatització del coneixement generat amb recursos públics. En 

l‟actualitat, hi ha una major acceptació d‟aquest fenomen i una actitud més positiva 

per part de docents, investigadors i departaments universitaris, que la veuen com una 

forma més de transferència de resultats d‟investigació. 

4.3.2. Aspectes a negociar a l’hora de realitzar un acord 

La recerca pública genera nou coneixement i en fa una immediata difusió a través de les 

publicacions científiques. Una difusió ràpida d'aquest coneixement pot impedir que s'apliqui 

en l'àmbit industrial. Determinades invencions que podrien ser importants per a la societat 

(per exemple, un medicament) poden perdre el seu valor comercial si es publiquen abans de 

protegir. 

Al mateix temps, les universitats han de rendibilitzar el seu patrimoni relacionat amb la 

investigació. La codificació i protecció de la investigació permeten transferir-lo posteriorment a 

l'entorn comercial.  

Un aspecte important és que protegir no és un fi en si mateix, sinó un mitjà per aconseguir un 

objectiu: transferir els resultats protegits al mercat. Si s'aconsegueix vendre la patent a una 

empresa, aquesta cessió es farà mitjançant un contracte de llicència d'explotació de la 

invenció. 

La idea bàsica és que no té sentit protegir si no es vol llicenciar la invenció. 

A diferència dels actius tangibles, la propietat intel·lectual (productes de la ment) és 

intangible. Ara bé, igual que amb qualsevol altre tipus de propietat, hi ha també drets de 

propietat. 

En el món anglosaxó, el terme propietat intel·lectual engloba tant els drets d'autor i afins 

(copyright) com els drets de la propietat industrial. No passa el mateix a Espanya, on la 

propietat intel·lectual es refereix únicament als drets d'autor. Per tant, si es vol englobar tant 

els drets d'autor com els de la propietat industrial, cal indicar els dos conceptes. 
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Hi han diferents tipus de mecanismes de protecció de la R+D. Protecció de coneixement 

genèric (secret industrial), invencions (patents i models d'utilitat), creacions de forma (models i 

dibuixos), creacions artístiques, literàries i científiques (propietat intel·lectual) i, finalment, 

aspectes comercials (marques i signes distintius).  

Als Estats Units, la Llei Bayh-Dole, aprovada ja en 1980, va concedir a les universitats 

contractistes de recerca federals el dret a patentar els seus invents i a llicenciar l‟ús dels 

mateixos a les empreses. Entre 1993 i 2000 les universitats nord-americanes van obtenir a la 

vora de 20.000 patents. Degut a això, amb l‟exemple dels Estats Units, molts països es van 

acollir a aquesta llei per començar a desenvolupar propietat intel·lectual. 

Per a més informació, a l‟annex B s‟adjunta un exemple acord col·laboratiu entre universitat-

empresa. 

La Propietat Intel·lectual ( Copyright )  

La propietat intel·lectual es refereix a les creacions literàries, artístiques o científiques. 

Els drets de propietat intel·lectual s'adquireixen pel sol fet de la creació de l'obra i no cal cap 

tipus d'inscripció o registre per defensar els drets (és la diferència amb la propietat industrial). 

Però pot ser necessari notificar a tercers que els drets d'explotació de l'obra estan reservats. 

Per tant, s'inscriu en el Registre de la Propietat Intel·lectual. Aquesta opció és recomanable ja 

que, en cas de plagi, és molt més fàcil provar el dret de propietat. A més, a diferència de les 

patents, els tràmits són senzills i no són cars[13]. 

La regulació de la propietat intel·lectual correspon al RD 1/1996, de 12 d'abril. A l'article 10 

d'aquest RD s'exposen quines són les creacions objecte de propietat intel·lectual: Són objecte 

de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques 

expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que 

s'inventi en el futur. Alguns exemples: 

 Llibres, impresos, escrits, discursos i conferències, explicacions de càtedra, etc.  

 Composicions musicals. 

 Obres teatrals, cinematogràfiques i audiovisuals.  

 Escultures, pintures, dibuixos, gravats, còmics, etc.  
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 Projectes, plànols, maquetes i dissenys d'arquitectura i enginyeria. 

 Gràfics, mapes i dissenys relatius a la ciència en general. 

 Obres fotogràfiques. 

 Programes d'ordinador. 

Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seva obra i, en especial, els 

drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no es podran 

efectuar sense la seva autorització. 

Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seva 

mort. 

Els drets d'explotació d'una obra poden ser transmesos. 

La Propietat Industrial  

La Propietat Industrial és un conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l‟activitat 

innovadora manifestada en nous productes, nous procediments o dissenys, com l‟activitat 

mercantil, mitjançant la identificació en exclusiva de productes i serveis oferts al mercat[13]. 

La propietat industrial comprèn: 

 Els models d'utilitat (Llei, 11/1986, de 20 de març, de patents). 

 Les marques i altres signes distintius (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de 

marques). 

 Els models i dibuixos industrials. 

 Les patents (Llei 11/1986, de 20 de març, de patents). 

 Les varietats vegetals (Reglament [CE] núm. 2100/94 del Consell, de 27 de juliol, 

relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vegetals). 

 Els productes semiconductors (Llei 11/1988, de 3 de maig, de protecció jurídica de 

les topografies dels productes semiconductors). 

 Llei de patents d'invenció i models d'utilitat (Llei 11/86). 
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Les Patents 

Una patent és un privilegi temporal d'explotació en exclusiva que l'Estat concedeix per allò 

que es "reivindica" en la sol·licitud de la mateixa si aquesta s'ajusta a la llei. És, doncs, el dret 

a un monopoli o el dret a impedir a altres l'explotació industrial o comercial d'una invenció 

[13]. 

Aquest privilegi té una durada de 20 anys des de la data de sol·licitud. 

A canvi del dret, i amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament tecnològic del país, 

l'inventor ha de fer pública la seva invenció amb el màxim de detall. De fet, la descripció de la 

patent ha de ser suficient perquè un expert en la matèria la pugui reproduir. 

Els requisits que ha de complir una invenció perquè la patent sigui concedida són: 

 Novetat: la invenció no ha d'estar compresa dins de l'estat de la tècnica abans de la 

data de presentació de la sol·licitud de la patent, és a dir, no es pot haver fet 

accessible al públic a Espanya o a l'estranger mitjançant una descripció oral o escrita, 

per una utilització o per qualsevol altre mitjà. 

 Aplicació industrial: l'objecte de la invenció ha de ser susceptible d'explotació 

industrial. La invenció ha de tenir utilitat pràctica. 

Les patents segons el seu tipus poden ser de producte, de procediment o d'ús. 
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5. Anàlisi de situació a Catalunya. 

5.1. Catalunya en termes d’R+D 

En els darrers trenta anys, Catalunya ha realitzat un esforç molt considerable per millorar el 

nivell d‟R+D: ha passat de ser un país amb una producció científica quasi insignificant a tenir 

una presència activa en activitats de recerca a nivell europeu i internacional. 

5.1.1. Despesa Interna R+D 

Catalunya ha anat augmentant de manera continuada les seves despeses en R+D, tal i com 

es pot observar al gràfic 5.1. S‟observa que hi ha hagut una tendència positiva durant els 

últims 11 anys. Les despeses s‟han triplicat dels 1.073 milions d‟euros al 1998 fins als 3.286 

de l‟any 2008. 

 

Gràfic 5.1 Evolució de les despeses internes totals en R+D a Catalunya 1998-2008 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

La despesa total en R+D a Catalunya es beneficia, principalment, de l‟elevada participació de 

les empreses IPSAL, les despeses de les quals concorren més del 60%del total (taula 5.1), 

així es pot afirmar que la inversió empresarial, és el principal motor de la inversió en R+D.  

Aquest valor ha disminuït durant els anys degut a l‟expansió de les despeses pel sector 

públic. El major percentatge de despesa realitzada pel sector de l‟ensenyament superior es 

va realitzar l‟any 2005 amb el 25% i al 2008 es troba el menor amb un 22%. 
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Total Sectors 
(milions d'€) 

Administració 
Pública 

Ensenyament 
Superior 

Empreses 
IPSAL 

2002 1.628 8,4% 23,2% 68,4% 

2003 1.876 9,1% 24,3% 66,6% 

2004 2.107 9,3% 24,3% 66,4% 

2005 2.302 11,4% 25,1% 63,4% 

2006 2.614 11,9% 22,9% 65,2% 

2007 2.909 13,7% 23,3% 63,0% 

2008 3.286 16,9% 22,0% 61,1% 

Taula 5.1Despesa Interna en R+D per sectors (%),a Catalunya 2002-2008 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Catalunya en el context espanyol 

L‟indicador més utilitzat per quantificar i comparar el nivell d‟esforç en innovació 

tecnològica de diferents territoris és el volum de despeses en recerca científica i 

desenvolupament tecnològic (R+D) en relació amb el PIB.  

 

Gràfic 5.2 Comparació de la Evolució de les despeses internes totals en R+D a Catalunya respecte 
Espanya 1998-2008 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Com es pot observar al gràfic 5.2, tant a l‟estat Espanyol com a Catalunya, el percentatge de 

despesa en R+D sobre el PIB ha crescut durant els últims anys, però ho ha fet amb més 

intensitat a Catalunya, experimentant un increment de l‟esforç en R+D més elevat a 

Catalunya que al conjunt espanyol. 
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Mentre que a l‟any 1998 Catalunya gastava un 019% més del seu PIB que el conjunt 

espanyol, al 2004 ja el superava en 0,27%, cosa que suposa un esforç significatiu. 

Segons dades de l‟INE corresponents a 2009, la despesa realitzada a Catalunya en 

activitats d‟R+D representava l‟1,68 del seu PIB [14]. Aquest percentatge es troba per 

sobre de la mitjana corresponent al conjunt espanyol, que es situa en l‟1,38%. 

Taula 5.2 Variacions de les despeses en R+D respecte el PIB en els últims 5 anys per comunitat 
autònoma. 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

En el període comprès entre els anys 2000 i 2002 Catalunya estava posicionada com el 

tercer territori amb un major percentatge del PIB destinat a R+D. Per davant només es 

trobaven el País Basc i Madrid. A partir del 2003, Catalunya va passar a ser el quart 

territori degut a que Navarra es va posicionar al tercer lloc, als anys 2003 i al 2009 va 

passar a ocupar el primer lloc.  

 Despeses R+D sobre el PIB per comunitat autònoma 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ceuta i Melilla 0,1 0,13 0,19 0,2 0,2 0,21 

Balears 0,26 0,27 0,29 0,33 0,36 0,38 

Canàries 0,58 0,58 0,65 0,64 0,62 0,58 

Castella La Manxa 0,41 0,41 0,47 0,6 0,73 0,68 

Extremadura 0,41 0,68 0,72 0,74 0,87 0,88 

Múrcia 0,65 0,73 0,76 0,92 0,87 0,89 

Galícia 0,85 0,87 0,89 1,03 1,04 0,96 

Astúries  0,65 0,7 0,88 0,92 0,97 0,99 

Rioja  0,66 0,66 1,04 1,17 1,01 1,09 

Andalusia 0,76 0,84 0,89 1,02 1,03 1,1 

Comunitat Valenciana 0,89 0,98 0,95 0,95 1,05 1,1 

Cantàbria 0,44 0,45 0,79 0,88 1 1,11 

Castella i Lleó 0,93 0,89 0,97 1,1 1,27 1,12 

Aragó 0,69 0,79 0,87 0,9 1,03 1,14 

Catalunya 1,33 1,35 1,42 1,48 1,62 1,68 

País Basc 1,51 1,48 1,58 1,87 1,97 2,06 

Madrid  1,64 1,81 1,96 1,92 2,01 2,06 

Navarra  1,8 1,68 1,91 1,88 1,93 2,13 

Total 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,38 
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Gràfic 5.3 Comparació de la Evolució de les despeses internes totals en R+D respecte al PIB en les 
comunitats autònomes líders. 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

A l‟any 2009, la posició en el rànquing va ser la següent: Navarra amb  el 2,13%, seguit de 

Madrid i el País Basc amb un 2,06% i Catalunya amb el 1,68%. Al gràfic 5.3 s‟observa 

gràficament la intensitat de despesa en R+D respecte el PIB segons comunitat autònoma a 

l‟Estat espanyol a l‟any 2009. 

En valors absoluts, Catalunya és la segona comunitat autònoma de l‟Estat espanyol on 

més despesa en R+D es fa. Tanmateix fent la comparació en percentatge del PIB, cau a la 

quarta (mapa 5.1). 
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Mapa 5.1 Intensitat de la despesa en R+D respecte el PIB segons comunitat autònoma a l‟Estat 
espanyol 2009 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Respecte les despeses internes totals en R+D (DITRD) a l‟estat espanyol, fent una 

comparació entre els valor obtinguts a Catalunya i a Espanya (taula 5.3) s‟observa que 

Catalunya representa més del 20% de les despeses totals de l‟estat espanyol. Les DITRD 

també han experimentat un creixement positiu com en el cas del territori català (gràfic 5.4). 

 Total 
Sectors 

Administració 
Pública 

Ensenyament 
Superior Empreses IPSAL 

2001 21,4% 10,5% 17,2% 27,1% 

2002 22,6% 12,4% 17,7% 28,2% 

2003 22,8% 13,5% 18,3% 28,0% 

2004 23,6% 13,8% 19,4% 28,7% 

2005 22,6% 15,1% 19,5% 26,6% 

2006 22,1% 15,8% 18,3% 25,9% 

2007 21,8% 17,0% 19,3% 24,5% 

2008 22,4% 20,8% 18,4% 24,8% 

Taula 5.3 Catalunya com a percentatge d‟Espanya en despesa Interna en R+D 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟IDESCAT [15] 
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Gràfic 5.4 Comparació de l‟evolució de les despeses internes totals de Catalunya respecte Espanya 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Catalunya en el context europeu 

La intensitat de despesa en R+D respecte al PIB a Europa està molt per sobre de la de l‟Estat 

espanyol i el territori català. Els països capdavanters en els últims anys han estat Suïssa, 

Finlàndia i Suècia. 

Durant el 2007, el valor de la mitjana europea va estar per sobre de l‟espanyol i de la 

catalana. A Catalunya es va invertir un 1,27% mentre que la mitjana europea va ser del 

1.85% (Gràfic 5.5). 

 

Gràfic 5.5 Comparació de la Evolució de les despeses internes totals de Catalunya front Europa 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 
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Els països capdavanters, tal i com podem observar a l‟ordenament geogràfic (mapa 5.2), van 

ser, Suècia, Finlàndia i Suïssa amb un ràtio major del 3%. França, Alemanya, Àustria, 

Dinamarca i Islàndia es troben en segon lloc amb un ràtio major al 2%, mentre que Catalunya 

amb Espanya es trobarien en tercer lloc amb un ràtio major a l‟1%. 

Els països de l‟est de Europa són els que fan una despesa en R+D menor, propera al mig 

punt del PIB. 

 

 

Mapa 5.2 Intensitat de la despesa en R+D respecte el PIB a Europa 2009 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Catalunya en el context mundial 

Al gràfic 5.6 podem observar els països d‟arreu del món amb un major percentatge respecte 

el PIB en despesa en R+D. Israel està al capdavant amb un 4,7%. El segueixen Suècia, 

Corea, Finlàndia, Japó, Islàndia i els Estats Units, tots ells per sobre de la mitjana mundial 
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(2,2%) i europea (2%). Catalunya amb Espanya es troben molt per sota d‟aquesta mitjana 

mundial i europea amb un 1,48% i 1,27%, respectivament. 

 

Gràfic 5.6 Intensitat de la despesa en R+D respecte el PIB al món 2007 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Word Development Indicator [16] 

 

Gràfic 5.7 Intensitat de la despesa en R+D respecte el PIB al món 1996-2007 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Word Development Indicator [16] 

Japó i Corea es troben al capdavant dels països desenvolupats en despesa en R+D respecte 

el PIB, amb una despesa per sobre del 3% i amb una tendència creixent. 
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La mitjana d‟Eurozona té un comportament estable, mentre que els Estats Units al 2004 va 

baixar la seva despesa i no va superar-la  fins al 2007 (gràfic 5.7). 

Xina i Corea han estat els països que més esforç han realitzat, ja que han augmentat la seva 

despesa al voltant d‟un punt percentual. 

 

Gràfic 5.8 Intensitat de la despesa en R+D respecte el PIB al món 2005-2009 

Font: Word Development Indicator [16] 

5.1.2. Outputs obtinguts 

Alguns dels resultats obtinguts a partir d‟aquestes despeses internes en R+D han estat: 

Patents 

A l‟any 2006, mentre a Catalunya, es van generar 74 patents per milió d'habitants, a la UE-27 

aquell mateix any se'n generaven 114 [17]. Catalunya amb Espanya es troben al tercer nivell 

(Mapa 5.3). 
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Mapa 5.3 R+D. Sol·licitud de patents per milió d‟habitants 

Font: Eurostat [18] 

En el rànquing de sol·licituds de patents presentades o participades per universitats durant el 

període 2000-2009, la universitat amb més sol·licituds ha estat la UP de Catalunya amb un 

total de 314. Per darrere es troben, la UP de València i la UP de Madrid amb 251 i 244 

patents, respectivament. La suma de les patents demanades per les universitat catalanes 

representa el 16% de les del conjunt de l‟estat espanyol [13]. 

En el rànquing de sol·licituds de patents nacionals per províncies al 2009, Barcelona es troba 

en segon lloc després de Madrid amb un total de 557 i 838 patents, respectivament. Aquestes 

dues províncies tenen una demanda superior a la resta. Al rànquing segueix València amb 

236, molt per sota (Taula 5.4)[13]. 
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Província 2007 2008 2009  Província 2007 2008 2009 

Madrid 648 797 838  Cadis 29 24 41 

Barcelona 601 641 557  Huelva 11 21 19 

València 223 222 236  Còrdova 20 25 19 

Saragossa 151 176 196  Balears 40 53 42 

Sevilla 81 109 154  Osca 7 21 15 

Navarra 129 111 109  Lleida 22 22 23 

Alacant 123 122 121  Jaén 25 8 14 

la Corunya 51 77 73  Palmells, Les 32 27 20 

Pontevedra 61 77 87  León 13 21 13 

Guipúscoa 91 106 90  Toledo 14 20 20 

Biscaia 83 89 79  Burgos 19 24 24 

Màlaga 87 78 72  Càceres 10 9 4 

Múrcia 68 70 86  Ciudad Real 13 15 11 

Girona 61 63 50  Zamora 8 8 9 

Almeria 98 84 73  Orense 9 16 4 

Àlaba 28 35 40  Salamanca 11 8 13 

Santander 29 22 25  Guadalajara 5 7 6 

Oviedo 40 60 55  Palència 4 9 1 

Castelló 55 50 37  Lugo 9 6 9 

Granada 51 84 61  Segòvia 0 2 3 

Logronyo 31 27 32  Sòria 7 2 4 

Tarragona 29 30 29  Terol 5 7 3 

Badajoz 11 23 19  Conca 9 1 2 

Tenerife 26 32 41  Ceuta 0 0 0 

Valladolid 33 32 38  Melilla 0 2 1 

Albacete 30 17 38  Àvila 1 2 2 

Taula 5.4 Sol·licituts de patents nacionals 2007-2009 

Font: Adaptació OEPM [13] 

 

Spin-off 

A Catalunya, des de l‟any 2000, s‟ha potenciat la creació de spin-offs universitàries. Els 

Trampolins Tecnològics i la iniciativa Capital Concepte liderats per ACC1Óhan estat els 

principals catalitzadors en la creació d‟aquestes empreses.  
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Amb les dades estretes de l‟estudi sobre trampolins tecnològics, la Universitat Politècnica de 

Catalunya és la universitat que genera més spin-offs amb un total de 139 que representa el 

53% del total (Taula 5.5). 

Trampolí de procedència Total  

Universitat Politècnica de Catalunya 139 

La Salle (URL) 59 

Universitat de Barcelona (UB) 20 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 18 

Universitat de Girona (UdG) 8 

ESADE (URL) 6 

Universitat Roviri i Virgili (URV) 6 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 4 

IESE 1 

Universitat de Lleida 1 

TOTAL 262 

Taula 5.5 Spin-offs identificades dels Trampolins Tecnològics Catalans 

Font: ACC1Ó [19] 

A Catalunya es van crear 50spin-offs per universitats i centres de recerca catalans entre el 

2000 i el 2004 [17]. 

Fins a l‟any 2008, a Espanya s‟havien creat 750spin-offs; en el període 2001-2007, a 

Catalunya n‟hi havia 262 d‟actives que representen el 40% de l‟estat espanyol, de les quals, 

el 50,1% es consideren fruit de la transferència formal de tecnologia o coneixement; el 44,6% 

estaven formades per personal de la universitat, i el 15,3% restant serien altre tipus 

d‟empreses derivades. A partir de 2006, el nombre de spin-offs creades s‟ha anat reduint, fet 

que provoca l‟activació de mesures addicionals per part de la RedOTRI per tal d‟incentivar la 

creació (Gràfic 5.9). 
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Gràfic 5.9 Evolució de spin-offscreades a l‟estat espanyol 2003-2008 

Font: Informe RedOTRI 2009 [12] 

Volum de contractes R+D 

Durant els últims anys, el volum de contractes realitzats en R+D ha anat augmentant 

considerablement. Mentre que a l‟estat espanyol, al 1996 es realitzaven contractes per valor 

de 122M€, al 2008 es realitzaven 567M€, fet que suposa un augment del 465% (Gràfic 5.10). 

 

Gràfic 5.10 Evolució del volum de contractes d‟R+D contratada a l‟estat espanyol, 1996-2008 

Font: Informe RedOTRI 2009 [12] 

Llicències 

El nombre de llicències a l‟estat espanyol ha augmentat de 50 al 2001, a 172 al 2008 (Gràfic 

5.11). El nombre màxim es troba al 2006 amb 192 tal i com passava amb el nombre de spin-
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offs i des de llavors ha anat disminuint. Malgrat això, els ingressos obtinguts a partir 

d‟aquestes llicències ha augmentat respecte al 2007 en un 21% (Gràfic 5.12). 

 

Gràfic 5.11 Evolució de les llicències de resultats de recerca a l‟estat espanyol, 2001-2008 

Font: Informe RedOTRI 2009 [12] 

 

Gràfic 5.12 Evolució del ingressos procedents de llicències a l‟estat espanyol, 2003-2008 

Font: Informe RedOTRI 2009 [12] 

Altres resultats 

• Exportacions de productes industrials d‟alt nivell tecnològic sobre el total 

d‟exportacions de productes industrials al 2008 [15]: 13,7 %. 

• Empreses innovadores de més de deu treballadors sobre el total d‟empreses de més 

de deu treballadors al 2007 [15]: 27 %.  

• Tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2007-2008 [17]: 1.359. 
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• Producció científica a Catalunya sobre el total mundial al 2006[17]: 0,87 %. 

• Documents publicats a Catalunya en revistes indexades per Thompson Scientific en el 

període 1996-2006 [17]: 64.427. 

• Mitjana de cites per document en revistes indexades per Thompson Scientific en el 

període 1996-2006 [17]: 9,8. 

5.1.3. Les empreses catalanes 

A continuació, amb l‟ajuda de les dades de l‟INE, es defineix el sistema d‟R+D a Catalunya 

segons l‟esforç de les empreses catalanes, ja que, com hem pogut observar anteriorment, la 

inversió empresarial, és el principal motor de la inversió en R+D a Catalunya.  

Al 2007 Catalunya (gràfic 5.13) va ser la tercera comunitat autònoma amb majors despeses 

en R+D per part de les empreses manufactureres d‟alta i mitjana-alta tecnologia, mentre que 

va ser la segona amb major despeses en empreses de serveis d‟alta tecnologia (gràfic 5.14). 

 

Gràfic 5.13 Despeses en R+D en empreses manufactureres d‟alta i mitjana-alta tecnologia 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 
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Gràfic 5.14 Despeses en R+D en empreses manufactureres de serveis d‟alta tecnologia 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Des de l‟any 2002 al 2008, el percentatge d‟empreses catalanes innovadores respecte a les 

espanyoles que van realitzar R+D ha variat del 22,6% del total a l‟estat espanyol, a l‟any 

2007, al 29,6% a l‟any 2008. Les despeses internes en R+D per part d‟aquestes empreses ha 

passat del 26,06% al 32,75%. A l‟any 2006, el 46,3% de la despesa de l‟estat es va realitzar a 

Catalunya, dada molt significativa (gràfic 5.15). 

 

Gràfic 5.15 Percentatge d‟empreses innovadores en comparació del percentatge de DITRD a 
Catalunya respecte l‟estat espanyol. 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l‟INE [14] 

Madrid, Catalunya i el País Basc concentraven al 2008 el 66% de les despeses en R+D 

executades per les empreses espanyoles. 
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5.2. La política industrial i tecnològica catalana en termes 

d’R+D 

El Govern de Catalunya ha apostat per una reforma en la recerca i la innovació, 

imprescindible per a un canvi en el model econòmic, basat en el coneixement i la innovació 

per afrontar la situació en una conjuntura de greu crisi global. Per això, ha estat una prioritat 

del Departament d‟Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) impulsar una reforma del sistema 

de recerca i innovació que el converteixi en un referent a nivell internacional. La reforma s‟ha 

centrat en la creació del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 (PNRI). 

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), és el full de ruta perquè la 

investigació i la innovació siguin el motor del país; el Pla de recerca i innovació (PRI) –dins del 

PNRI- està basat en una visió compartida entre el conjunt de les forces polítiques de 

Catalunya, els agents socials i econòmics i les universitats, expressada en el PNRI, en les 

recomanacions del Consell Català de Recerca i Innovació i en l‟avaluació realitzada per 

l‟OCDE del sistema de recerca i innovació català, i que està alineat amb les recents visions 

de la Unió Europea de cap on han d‟anar les polítiques de recerca i innovació. 

El PRI està dirigit a les empreses, a les universitats i a altres agents públics de la recerca i el 

sistema educatiu, al sector públic i a la societat i als ciutadans en general. Tots ells configuren 

els pilars bàsics del PRI a partir d‟una base fonamental, el talent. En definitiva, el PRI incideix 

en les organitzacions i les persones que generen, a través de la innovació, nous productes, 

processos i serveis amb valor econòmic i social, i en les que contribueixen, mitjançant la 

recerca, a ampliar les bases del coneixement i a transmetre‟l.  

El DIUE concentra més del 68% de la despesa en R+D i innovació a Catalunya. Altres 

departaments també financen la recerca i la innovació, com ara el Departament de Salut que 

és el que concentra la despesa total més gran amb un 19,5%, seguit pel d‟Agricultura. La 

CIRIT, creada a principis dels anys 80, encara que ha experimentat força canvis al llarg del 

temps, s‟encarrega de promoure i coordinar el suport a la R+D i la innovació a través del 

govern català 

Per sota del nivell departamental, hi ha les agències públiques i les fundacions finançades 

amb fons públics que tenen un paper de programació i execució en l‟R+D i la innovació, com 

ara ACC1Ó (desenvolupament empresarial i promoció externa, abans CIDEM i COPCA); 

l‟Agència de Gestió d‟Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) que gestiona una gran cartera 
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de programes de beques i ajuts a la recerca; l‟Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU) i l‟Agència d‟Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques 

(AARTM) per promoure la introducció, adopció i utilització de tecnologies mèdiques així com 

coordinar i avaluar la recerca mèdica conjuntament amb el Servei Català de Salut. L‟AGAUR 

ha desenvolupat capacitats d‟avaluació (en particular abans de l‟anàlisi dels projectes de 

recerca) i l‟AQU, en matèria d‟actuació del professorat. També cal fer esment a fundacions 

com ara ICREA, que es centra exclusivament en l‟atracció de talent investigador, i l‟FCRI, en 

la ciència i la tecnologia, la innovació i serveis d‟assessorament.  

L‟organització de les entitats públiques de recerca i innovació estan en procés de canvi com a 

resultat de l‟anàlisi i els compromisos del PNRI. Entre aquests canvis destaquen, la creació, 

fusió i reestructuració de moltes agències a nivell d‟implementació política: fusió del CIDEM i 

el COPCA en ACC1Ó, la creació de la nova institució de foment de la recerca (Talència) que 

fusiona parts de l‟AGAUR, ICREA i l‟FCRI. També estan en procés de creació altres 

estructures de gestió dels centres de recerca (CERCA) i els centres tecnològics (TECNIO). 

Altre canvi de governança és la creació del nou Consell de Recerca i Innovació de Catalunya 

que establirà les directrius polítiques d‟alt nivell i la reatribució de diferents funcions de la 

CIRIT a aquest consell, així com una secretaria tècnica denominada Oficina de Coordinació 

de la Recerca i la Innovació (OCRI). La creació de l‟OCRI és fruit de les profundes 

transformacions en la governança del sistema català de recerca i innovació produïdes arran 

del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i dels canvis subsegüents que el 

Govern, en compliment dels compromisos pactats, ha realitzat. 

Entre els nous instruments descrits al PNRI, destaca la creació d‟ACC1Ó com un element 

impulsor de la competitivitat empresarial a través de les sinèrgies de la innovació i la 

internacionalització. El Pla d‟ACC1Ó 2009-2013, alineat amb el PNRI, inclou vuitanta-cinc 

iniciatives destinades a potenciar la innovació i la internacionalització de l‟empresa catalana, 

un ventall de propostes que van, entre d‟altres, des de l‟impuls de les actuacions cooperatives 

en R+D al treball en sistemes territorials d‟innovació, l‟ordenació de l‟oferta tecnològica o la 

internacionalització de la innovació. 

5.2.1. ACC1Ó 

ACC1Ó és una agència adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya, que dóna suport a la competitivitat de l‟empresa catalana especialitzada en el 

foment de la innovació i la internacionalització empresarial amb la finalitat de millorar el suport 
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estratègic i potenciar la competitivitat del teixit empresarial català davant els nous reptes 

globals [19]. 

Aquesta agència és la resposta col·lectiva a les necessitats de l‟empresa, nascuda del 

consens i la cooperació entre agents públics i privats, adaptant-se constantment a les noves 

realitats econòmiques. A més, col·labora amb entitats empresarials per sumar sinèrgies i per 

aconseguir que l‟empresa catalana disposi d‟un ventall més ampli d‟instruments per créixer en 

competitivitat. 

Situant l‟empresa en el seu focus d‟atenció, ACC1Ó s‟apropa al màxim a la seva realitat i a 

les seves necessitats per acompanyar l‟empresa en el seu procés de diferenciació 

competitiva i de cerca contínua de noves oportunitats de negoci. 

Els objectius a assolir són: 

 Incrementar la productivitat de l'empresa catalana i l'eficiència de la innovació, la 

tecnologia i el talent. 

 Millorar el posicionament dels productes i dels serveis de Catalunya en els mercats 

internacionals. 

 Augmentar el nombre d'empreses i de productes catalans de caràcter internacional. 

5.2.2. Xarxa TECNIO 

TECNIO és la marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en 

investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya que neix amb dues missions:  

 Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat 

tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa. Compta amb més de 100 

agents especialitzats del sistema de TT de Catalunya. Actualment integra centres 

tecnològics, centres de difusió tecnològica i grups universitaris. 

 Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als seus projectes i 

esdevenir un trampolí de projecció exterior per a les mateixes. Amb l'objectiu 

d'augmentar la competitivitat empresarial, TECNIO detecta les necessitats de 

l'empresa catalana i li acosta les capacitats tecnològiques dels agents de la Xarxa. 

L'empresa hi pot trobar el seu aliat tecnològic per desenvolupar projectes d'R+D i 

d'innovació, per resoldre les seves necessitats tecnològiques i per rebre suport en la 

gestió d'ajuts i projectes. 
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L‟estructura de la xarxa es forma a partir dels seus coneixements i les seves capacitats 

tecnològiques en set àmbits tecnològics: la biotecnologia i les ciències de la salut, les 

tecnologies de l'alimentació, les tecnologies de la informació i la comunicació, les tecnologies 

dels materials, les tecnologies energètiques i del medi ambient, les tecnologies químiques i 

les tecnologies de la producció. 

S'entén per agent TECNIO de transferència de tecnologia: 

 Tota entitat amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda, amb domicili social 

a Catalunya, i sense afany de lucre, que tingui com a objecte social la millora de la 

competitivitat de les empreses mitjançant la generació i desenvolupament de 

tecnologia, així com la seva difusió i transferència. 

 Tot grup de recerca que realitzi tasques de transferència de tecnologia, i que tingui 

com a objecte potenciar la capacitat d‟innovació de les empreses catalanes facilitant 

l‟accés a una oferta tecnològica universitària d‟alt nivell. 

 Tot agent de recerca o institut de recerca hospitalari, legalment constituït, i que hagi 

incorporat al seu objecte la potenciació de la transferència de tecnologia a l‟àmbit 

empresarial. 

A la xarxa TECNIO els centres participants es classifiquen en tres gran grups: 

1. Centres Tecnològics avançats (CTA) 

2. Centres Tecnològics (CT) 

3. Centres de suport a la Innovació Tecnològica (CIT) 

Els CTAs i CTs són centres de personalitat jurídica pròpia, domicili social a Catalunya i sense 

afany de lucre, mentre que els CITs con centres que formen part d‟un grup de recerca 

universitari o d‟un organisme públic de recerca amb seu d‟operacions a Catalunya. 
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5.3. Membres de TT a Catalunya 

El sistema català de TT, es caracteritza per ser un sistema impulsat pel sector públic i està 

integrat per universitats, centres de recerca, grups de recerca, centres TECNIO i parcs 

científics i tecnològics creats com a organitzacions de la triple hèlix [10] (administracions, 

agents del coneixement i agents socioeconòmics), fenomen relativament recent a Catalunya. 

Els CR catalans, creats majoritàriament durant la darrera dècada per la Generalitat de 

Catalunya amb la col·laboració de les universitats i amb la voluntat d‟impulsar la recerca de 

qualitat, i també com a resposta a la manca d‟inversió de l‟Estat espanyol en centres de 

recerca a Catalunya, representen una part important del talent qualificat: unes 3.000 persones 

entre personal investigador, personal tècnic i administratiu i doctorands. 

La majoria de personal investigador públic, a Catalunya, treballa en universitats. L‟educació 

superior a l‟Estat espanyol va passar a ser competència de les comunitats autònomes l‟any 

1986 i Catalunya, com d‟altres comunitats autònomes de l‟Estat, va aprofitar l‟oportunitat de la 

descentralització per crear més universitats que permetessin equilibrar la distribució territorial 

d‟aquestes institucions.  

A continuació es mostren els membres que formen part de sistema TT a Catalunya: 

universitats, centres de recerca, grups de recerca i parcs científics i tecnològics. 

5.3.1. Universitats Catalanes i Grups de Recerca Consolidats (GRC) 

• Universitat de Barcelona, UB  GRC: 279 

• Universitat Autònoma de Barcelona, UAB  GRC: 220 

• Universitat Politècnica de Catalunya, UPC  GRC: 126 

• Universitat Pompeu Fabra, UPF  GRC: 63 

• Universitat Ramon Llull, URL  GRC: 22 
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• Universitat de Lleida, UdL GRC: 41 

• Universitat de Girona, UdG GRC: 42 

• Universitat Rovira i Virgili, URV GRC: 53 

• Universitat Oberta de Catalunya, UOC  GRC: 14 

• Universitat de Vic, UVic  GRC: 5 

• Universitat Internacional de Catalunya, UIC GRC: 5 

• Universitat Abat Oliva, UAO GRC: - 

 

 

Mapa 5.4 Universitats i Grups de Recerca Consolidats 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013, 
2010 [20] 

 

7 universitats públiques 

4 universitats privades 

1 universitat oberta 
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Com es pot observar al mapa 5.4, el sistema universitari català està format per set 

universitats públiques, quatre universitats privades i una universitat oberta, suposant un total 

de dotze universitats diferents repartides pel territori, encara que, al barcelonès és la comarca 

on s‟aglutina el major nombre, en aquest cas, 6. 

 

Quatre de les dotze universitats, han estat seleccionades amb el segell de qualitat Campus 

d‟Excel·lència Internacional (CEI): la Universitat de Barcelona (UB), la Politècnica (UPC), la 

Pompeu Fabra (UPF) i la de Lleida (UdL). Els projectes catalans seleccionats han estat 

el Campus de l‟Energia de la UPC, amb l‟objectiu de contribuir a la transformació del sector 

energètic cap a un model més sostenible; el Campus Iberus, projecte que uneix a les 

universitats públiques de Saragossa, Lleida, Navarra i La Rioja; el projecte Health Universitat 

de Barcelona Campus (HUBc), una agregació que pretén convertir-se en motor impulsor de 

l'activitat docent, científica, social i empresarial en l'àmbit de les ciències de la salut; i el 

projecte Campus UPF-Icària Internacional, que s'emmarca dins del nou Parc de Recerca en 

Ciències Socials i Humanitats. 

5.3.2. Centres de recerca 

A continuació es mostra com queden distribuïts els centres de recerca a Catalunya. Degut al 

elevat nombre de centres es dividiran en tres grans grups: 

 Centres CERCA i Institucions hospitalàries: Els centres CERCA sorgits d„un programa 

impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per agrupar, coordinar i donar 

visibilitat a les activitats dels centres de recerca independents creats durant els darrers 

anys i que fins ara no disposaven d‟una institució comuna. És la primera línia 

d‟actuació a partir de la qual es crearà l‟Agència de Centres de Recerca, tal i com 

preveu el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (PNRI). 

 Centres IRTA: Institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, que el seu 

objectiu és el d‟impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit 

agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços 

tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector 

públic i privat. 

 Centres CSIC: La major institució pública dedicada a la recerca a Espanya i la tercera 

d‟Europa. Adscrita al Ministeri de Ciència e Innovació, a través de la Secretaria d‟Estat 

de Recerca, el seu objectiu fonamental és el de desenvolupar i promoure recerca en 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/el-projecte-campus-energia-upc-en-la-fase-final-de-la-convocatoria-cei-2010/UPCfinal-desktop-mov.FLV/file_view
http://www.udl.es/udl/media/video_iberus.html
http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=01635&G_USCODI=12199
http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=01635&G_USCODI=12199
http://www.upf.edu/icaria/
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benefici del progrés científic i tecnològic, per la qual cosa està oberta a la col·laboració 

amb entitats espanyoles i estrangeres. 

CERCA i Institucions hospitalàries 

Els diferents membres queden repartits per tot el territori català tal i com es pot observar al 

mapa 5.5, encara que, tal i com passa amb les universitats, el barcelonès es la comarca on 

s‟aglutinen més, amb un total de disset centres CERCA i onze institucions hospitalàries. A 

Bellaterra al  Vallès Occidental, també hi ha un nombre elevat de centres CERCA amb un 

total d‟onze. 
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Mapa 5. 5 Centres de Recerca CERCA i Institucions hospitalàries. No inclou centres IRTA ni CSIC. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PRI de Catalunya 2010-2013, 2010 [20] 
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Solsona Girona 

Tarragona 

Lleida Bellaterra 

11 
8 

Castelldefels 

Barcelonès 

Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya  

CTFC  

Institut Català de Recerca de l‟Aigua – ICRA 

Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural – 
ICRPC 

Institut d‟Investigació Biomèdica de Girona – IdIBGi 

Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya - CTFC 

 

Lleida 

Centre de Recerca Agroalimentària de Lleida- 
Agrotecnio 

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – IRB 
Lleida 

 

Castelldefels 

Institut de Ciències Fotòniques – ICFO 

Centre Tecnològic de Telecomunicacions 
de Catalunya – CTTC 

Institut de Geomàtica – IG 

 

Tarragona 

Institut Català d‟Investigació Química – ICIQ 

Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social – IPHES 

Institut Català d‟Arqueologia Clàssica – ICAC 

Institut de Recerca en Energia de Catalunya – 
IREC 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Centre d‟Estudis Demogràfics – CED 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals  

CREAF 

Centre de Recerca Matemàtica – CRM 

Centre de visió per computador – CVC 

Institut de Física d‟Altes Energies – IFAE 

Centre de Recerca en Sanitat Animal – CRESA 

Institut d‟Estudis Espacials de Catalunya – IEEC 

Institut Català de Nanotecnologies – ICN 

Institut Català de Paleontologia – ICP 

Centre de Recerca Agrigenòmica – CRAG 

Markets, Organisationsand Votes on Economics 

Barcelonès 

Institut de Medicina Preventiva i Personalitzada del  

Càncer (IMPPC) 

Institut d‟Investigació en Ciències de la Salut  

Germans Trias i Pujol (IICSGTiP) 

Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa 

Institut de Recerca de l‟Energia de Catalunya IREC 

Institut Català de Ciències del Clima IC3 

Centre de Recerca en Economia Internacional CREI 

Centre de Regulació Genòmica CRG 

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental CREAL 

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona CMRB 

Institut IMAS-IMIM 

Institut de Recerca Biomèdica Vall d‟Hebron IRHV 

Institut d‟Investigació Oncològica Vall d‟Hebron VHIO 

Institut Català de Ciències Cardiovasculars ICCC 

Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau IRB Sant Pau 

Institut d‟Estudis Espacials de Catalunya IEEC 

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria  

Centre Internacionals en Recursos Costaners CIIRC 

Fundació Sant Joan de Déu 

Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries IRTA 

Institut de Recerca Biomèdica IRB 

Institut de Bioenginyeria de Catalunya IBEC 

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica FCRB 

Institut d‟Investigacions Biomèdiques August Pi i Sonyer 

Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona  

Institut d‟Investigacions Biomèdiques de Bellvitge IDIBell 

 

Centres CERCA Institut Hospitalari 
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IRTA 

Els centres IRTA queden més distribuïts pel territori tal i com podem observar al mapa 5.6. 

 

 

 

 

 

Mapa 5.6 Distribució al territori català dels Centres de Recerca IRTA. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013, 
2010 [20] 

CSIC 

Els centres CSIC es concentren a les comarques del barcelonès i el Vallès Occidental. Dels 

22 membres, 20 es troben en aquestes comarques. 

Seu Central 
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Torre Marimon 
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AGROTECNIO 
INNOPAN 

FRUITCENTRE 

E.E. Ebre 

Centre d‟Aqüicultura 

E.E Prat 
CREDA 

Institut de Recerca i  

Tecnologia Agroalimentàries  

(IRTA) 

CRAG: Centre de Recerca Agrigenòmica 

CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

CReSA: Centre de Recerca en Sanitat Animal 

CENTA : Centre de noces Tecnologies i Processos Alimentaris 

CREDA: Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 

GIRO: Gestió Integral de Residus Orgànics 

SEMEGA: Servei de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada 

AGROTECNIO: Centre de Recerca Agroalimentària de Lleida 
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Mapa 5.7 Distribució al territori català dels centres CSIC. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013, 
2010 [20] 
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Barcelona 

Centre d‟Investigació Cardiovascular, CIC 

Centre Mediterrani d‟Investigacions Marines i Ambientals, CMIMA 

Institut Milà i Fontals, IMF 

Institut Botànic de Barcelona, IBB 

Institut de Biologia Evolutiva, IBE 

Institut de Biologia Molecular, IBMB 

Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, ICTJA 

Institut de Ciències del Mar, ICM 

Institut de diagnosi ambiental i estudis de l‟aigua, IDAEA 

Institut de Química avançada de Catalunya IQAC 

Institut de Robòtica i informàtica Industrial IRII 

Institut d‟Investigacions Biomèdiques de Barcelona, IIBB 

Institut d‟Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona, IIQAB 

Unitat de tecnologia marina, UTEM 
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5.3.3. TECNIO 

Els més de 100 membres de la xarxa TECNIO queden distribuïts pel territori català tal i com 

es mostra al mapa 5.8. Com podem observar, les comarques del Barcelonès i el Vallès 

Occidental són les que sumen un major nombre de membres TECNIO amb 35 i 25 

respectivament. La suma representa el 59% del total. 

A l‟annex C s‟anomenen tots el membres de la xarxa TECNIO. 

 

Mapa 5.8 Distribució al territori català dels membres de la xarxa TECNIO 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013, 
2010 [20] 

5.3.4. Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 

La Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) agrupa grans espais de 

producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de punt de contacte entre la 

comunitat investigadora i la innovadora. En el seu sistema s'integren grups i centres de 

recerca universitaris, centres tecnològics, incubadores d‟empreses, grans empreses amb els 

seus centres d‟R+D associats, empreses focalitzades en la innovació i noves empreses 

basades en el coneixement. A la XPCAT es disposen de les millors infraestructures físiques i 
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tecnològiques i de serveis especialitzats en noves estructures i nous sistemes de gestió per a 

respondre als reptes globals de l‟economia del coneixement,configurant-se com un instrument 

fonamental del sistema de ciència, tecnologia, empresa i mercat, és a dir, com una fórmula de 

treball en xarxa per al futur científic, tecnològic, econòmic i social de Catalunya. Els membres 

queden repartits per diferents comarques catalanes tal i com s‟indica al mapa 5.9. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5.9 Distribució al territori català de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013, 

2010 [20] 
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6. Recerca: Pràctiques que afavoreixen la TT 

mitjançant  acords en projectes col·laboratius 

R+D entre universitat - empresa. 

6.1. Abstract 

A la dècada dels 90, la tercera missió de la universitat va resultar una revolució. La universitat 

no només havia d‟ensenyar i fer recerca sinó que a més s‟havien de transferir els 

coneixements aprofitant les sinèrgies entre els centres generadors de coneixement i les 

empreses. Va ser a partir d‟aquest moment en que la organització, tant de la universitat com 

de les empreses, havien d‟afrontar una sèrie de canvis. Etzkowitz, ja al 1996, defineix el 

model de la triple hèlix on connecta els principals mecanismes institucionals (sector públic, 

sector privat i acadèmic) [10]. Amb aquest enfocament, es comencen a tenir en compte les 

relacions entre el govern, les empreses i la universitat.  

Actualment, en la situació de crisi conjuntural, són molts els estudis que parlen que la R+D 

(recerca i desenvolupament) conjuntament amb la TT (transferència tecnològica) són 

elements imprescindibles per a un canvi en el model econòmic, basat en el coneixement i la 

innovació per a afrontar la situació, entenent la TT com la col·laboració entre la universitat i 

l‟empresa amb el recolzament del govern. 

En els projectes col·laboratius d‟R+D no només és important la tecnologia a desenvolupar en 

el projecte, sinó també les relacions entre els participants, les quals tenen un alt nivell 

d‟abstracció i que ens els últims anys han anat guanyant protagonisme. 

Per aquesta raó, l‟objectiu d‟aquest estudiés analitzar les bones pràctiques en la gestió de 

projectes col·laboratius de recerca i innovació entre universitat i empresa, per tal d‟afavorir la 

transferència tecnològica. No s‟ha tingut en compte el paper del govern degut a que l‟estudi 

es realitza des d‟ACC1Ó, una entitat adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, govern català.  

La proposta de realització és l‟anàlisi de les relacions entre 107 membres de la xarxa 

TECNIO i les seves experiències amb empreses col·laboradores que han participat en 

projectes d‟R+D mitjançant l‟enviament d‟un qüestionari. Aquesta anàlisi de bones pràctiques 
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per part dels centres, ha de corroborar quins són els diferents factors que influeixen 

positivament en la gestió de projectes col·laboratius d‟R+D entre universitat i empresa i com 

aquests, s‟han de tenir presents tant abans de l‟inici del projecte com durant el seu 

desenvolupament. 

6.2. Estat de l’art 

El primer pas per estimular la cooperació (TT) entre universitat i empresa, el constitueix la 

necessitat de crear un clima social i polític favorable. Malgrat això, un clima favorable per si 

mateix no es suficient per iniciar una cooperació efectiva entre les empreses i les universitats. 

Nous objectius i noves estratègies són necessàries a tots els nivells organitzatius [21]. 

Alguns dels factors relacionals que influeixen en l‟èxit dels projectes col·laboratius entre 

universitat-empresa (partners) són: la confiança, relacions anteriors entre els partners, 

definició clara dels objectius, les responsabilitats ,la comunicació, el compromís i la reputació 

[22]. Altres estudis parlen de la importància de la grandària de l‟empresa col·laboradora 

(essent més favorables les més grans ja que tenen més recursos per adquirir coneixents), la 

proximitat geogràfica [23] i el lideratge [24]. 

Tenint en compte els diferents estudis analitzats que tracten les relacions de col·laboració 

universitat-empresa, cal destacar que entre tots els factors, els més citats han estat la 

confiança, la qual s‟aconsegueix amb el suport de la comunicació, valors compartits i la 

equitat en les relacions de comprensió [25] així com també el compromís. 

La confiança adquireix una importància clau en situacions en les que la informació que 

disposa el soci és parcial o incompleta [26]. Concretament, la confiança actua com a recurs 

capaç de reduir el nivell d‟asimetria en la informació. Aquest procés facilita l‟adopció de 

decisions de risc, disminuint el grau de complexitat associat al procés de presa de decisions. 

Tot això permet el desenvolupament d‟una major cooperació i organització de les activitats 

[27]. 

Alguns dels problemes existents de confiança, sorgeixen arrel de que les empreses volen 

protegir els seus coneixements i capacitats i tenen por de compartir els seus coneixements 

tècnic interns. Els investigadors de centres tecnològics reconeixen sovint que no parlen el 

llenguatge de l‟empresa i això provoca una comunicació amb dificultats. El personal de 

recerca prové de la universitat i té una experiència limitada amb l‟empresa i en els seus 

enfocaments de negoci [28]. 
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Per disminuir les barreres entre col·laboracions universitat-empresa s‟han de tenir en compte 

les negociacions de la propietat industrial i intel·lectual. Conseqüència d‟això n‟és la gran 

expansió de les patents universitàries i la creació d'un nou enfocament comercial per part de 

les universitats en la creació d‟una valuosa propietat intel·lectual i l‟explotació amb finalitats 

lucratives [29]. 

Alguns estudis han tractat de mesurar l‟efecte del compromís universitat-indústria per 

examinar l'impacte de les patents sobre la publicació individual de l‟investigador [30]; [31]; 

[32]. 

Fins i tot aquests factors poden crear dependències entre ells, és a dir, la confiança 

empresarial en el projecte es vincula principalment a la percepció de la viabilitat tècnica, 

l‟assignació de recursos materials, l‟adequació del personal de l‟empresa assignat al projecte 

o a la confiança en el grup de recerca. Així mateix, la capacitat de comercialitzar els resultats 

té relació amb el recolzament a la gestió del projecte o amb la utilitat del projecte [24]. 

El compromís en una relació, suposa que aquesta és suficientment important com per a 

garantir el màxim esforç en el manteniment de la mateixa. El compromís implica dos aspectes 

fonamentals: el desig de continuïtat de la relació i el desig per a esforçar-se en garantir el 

manteniment a llarg termini dels intercanvis [33]. 

El risc associat al projecte és un factor que també s‟ha de tenir en compte, degut a que és 

una barrera per a la col·laboració [34]. Ja al 1983 [35] parlen de compartir els costos i el risc 

associat al projecte, com un important impuls pels acords cooperatius.  

El lideratge del projecte és també és un factor important. Els centres tecnològics i de recerca 

de les universitats estan formats per líders en que la seva missió és avançar en noves 

tecnologies i oferir-se a les indústries per crear TT [36]. 

Amb l‟objectiu de resumir l‟estat de l‟art exposat, la taula 6.1 resumeix els principals factors 

descrits així com els seus principals exponents. 
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Factor estudiat Estudi Observacions 

Clima social i 
polític favorable 

Rubinstein y Geisler 
(1989) 

Es necessiten nous objectius i noves 
estratègies a tots els nivells organitzatius. 

Lideratge Betz(1996) 
Els CTs/CRs estan integrats per líders que 
tenen l‟objectiu d‟avançar en noves 
tecnologies i oferir-les a la indústria. 

Negociacions PI 
Henderson (1998) 

Rappert (1999) 

Per disminuir les barreres s‟han de realitzar 
negociacions de la propietat intel·lectual.  

Relacions 
prèvies 

Mora (2004) 
Els resultat de les relacions de cooperació 
serien millors si els interlocutors haguessin 
tingut experiències prèvies de cooperació. 

Proximitat 

Mora (2004) 
La proximitat geogràfica contribueix al 
desenvolupament i a l'establiment de 
relacions de cooperació  entre els partners. 

Santoro (2000) 

Les empreses poden adquirir més 
coneixements externs mitjançant la 
col·laboració amb les universitats locals, 
gràcies a l'augment de la freqüència dels 
contactes personals i difusió de 
coneixements. 

Grandària del 
partner 

Santoro (2000) 

Les organitzacions més grans tenen més 
recursos per adquirir coneixements externs.  

Les organitzacions més petites solen ser 
més àgils, el que els permet desplegar amb 
rapidesa els coneixements adquirits. 

Definició clara 
dels objectius i 
responsabilitats 

Geisler(1990) 

Mora (2004) 

La definició clara de responsabilitats, 
objectius i tasques pels socis, contribueix a 
l'èxit a les relacions de cooperació entre les 
empreses i organitzacions de recerca. 

Risc associat a 
un projecte 

Veugelers (2005) 
El risc actua com a barrera per a la 
col·laboració. 

Mariti i Simley (1983) 
Compartir costos i riscos és un estímul per a 
l‟establiment d‟acords. 

Compromís 

Agrawal i Henderson 
(2002) Azoulay (2007) 

Calderini(2007) 

En els projectes en que es vulgui publicar 
una patent, augmentarà la possibilitat de fer-
ho si existeix compromís per part dels 
treballadors.  

Morgan (1994) 

Hi ha dos aspectes fonamentals a 
considerar: el desig de continuïtat de la 
relació i el desig per a esforçar-se en 
garantir el manteniment a llarg termini dels 
intercanvis. 

Mora (2004) 
A major compromís, major  serà la 
contribució dels recursos, el suport per part 
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de la gerència i la participació de la resta del 
personal. 

Confiança 

Mora (2004) 
Els nivells més alts de confiança influeixen 
com un efecte positiu en l'èxit dels acords de 
cooperació. 

Candance (2009) 
S‟aconsegueix amb el suport de la 
comunicació, valors compartits i l‟equitat en 
les relacions de comprensió. 

Hawes (1996) 
Element clau en situacions on la informació 
del partner és parcial o incomplerta. 

Mayer (1995) 

Recurs capaç de reduir el nivell d‟asimetria 
de la informació, facilitant l‟adopció de 
decisions de risc i permetent una major 
cooperació i organització de les activitats. 

 

Olazaran (2009) 

 

Els problemes de confiança sorgeixen quan 
les empreses volen protegir els seus 
coneixements i capacitats però tenen por de 
compartir-los. 

Bernardos (2009) 
Confiança en el projecte en relació a la 
percepció de la viabilitat tècnica, l‟assignació 
de recursos i l‟adequació del personal. 

Comunicació 

Mora (2004) 
Impacte positiu d‟una bona comunicació en 
l‟èxit dels acords de cooperació. 

Candace (2009) 
A millor quantitat i qualitat de comunicació 
entre socis, major nivell de confiança. 

Taula 6.1 Factors més citats en la literatura específica 

Font: Elaboració pròpia 
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6.3. Definició de les hipòtesis 

Amb el recolzament de la literatura existent i l‟experiència obtinguda al departament de 

Cooperació Tecnològica d‟ACC1Ó, s‟han generat una sèrie de hipòtesis les quals es 

contrastaran amb l‟anàlisi dels resultats obtinguts en els qüestionari que s‟han facilitat als 

centres tecnològics de la xarxa TECNIO. 

Com es pot observar a l‟estat de l‟art, són molts els factors que influeixen en el 

desenvolupament d‟un projecte col·laboratiu d‟R+D, essent aquest factors tant importants 

abans d‟iniciar el projecte, com en la fase de planificació i realització. 

És necessari que abans d‟iniciar el projecte, els líders dels CRs i CTs (centres tecnològics i 

de recerca), tinguin com a missió en la seva organització el desenvolupament de noves 

tecnologies per tal de poder-les oferir, en un futur proper, a les empreses [36]. Aquestes 

noves tecnologies posteriorment s‟establiran en projectes col·laboratius amb empreses i 

hauran de formar part de les línies d‟R+D establertes a l‟estratègia del centre. 

Conseqüentment, es necessitarà de noves estratègies a tots els nivells organitzatius [21]. 

En aquest oferiment de noves tecnologies, anomenat transferència tecnològica, s‟ha de 

negociar tant la propietat intel·lectual com la industrial. Els CRs i CTs volen protegir els seus 

coneixements i capacitats per por de perdre els seus coneixements tècnic alhora de 

compartir-los amb les empreses [28]. La protecció del coneixement es realitza mitjançant 

negociacions de la PI (propietat industrial i propietat intel·lectual). Aquestes negociacions són 

necessàries per disminuir les barreres en projectes col·laboratius d‟R+D. 

D‟aquesta anàlisi se‟n deriva la primera de les hipòtesis, la qual es pot formular com: 

H1.Per una bona gestió dels projectes col·laboratius d’R+D, abans de l’inici del projecte, 

s’han de tenir en compte els factors que influeixen en les condicions generals del projecte, és 

a dir, factors com el sistema organitzatiu dels partners, l’elecció del líder del projecte i la 

realització de negociacions de PI. 

Però amb això no n‟hi ha prou, cal també considerar els factors relacionats amb les 

interaccions entre les persones que integraran el projecte i la seva proximitat geogràfica. 

El moment d‟escollir el col·laborador és doncs també un factor clau ja que un partner 

especialitzat en la tecnologia a desenvolupar i amb previous links en projectes col·laboratius 
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fa que els resultat de la cooperació tendeixi a l‟èxit [22]. Col·laboracions anteriors amb el 

mateix partner faran que el projecte es desenvolupi amb un major rendiment. També existeix 

la possibilitat de col·laborar amb altres CRs i CTs i no només amb l‟empresa privada. 

Aquestes col·laboracions amb altres centres afavoreixen la realització d‟aquest tipus de 

projectes d‟R+D. 

La proximitat geogràfica contribueix al desenvolupament i a l'establiment de relacions de 

cooperació  entre els partners [22]. La creació de clústers on la proximitat del col·laborador és 

mínima, afavoreix les col·laboracions entre les empreses  i les universitats com a 

conseqüència de l'augment de la freqüència dels contactes personals i la difusió de 

coneixements [23]. 

Així, es pot formular la segona de les hipòtesis, afirmant que: 

H2. Per una bona gestió dels projectes col·laboratius s’han de tenir en compte les 

característiques dels col·laboradors, és a dir, factors com el grau d’especialització de la 

tecnologia a desenvolupar, la proximitat geogràfica i la experiència prèvia tant en projectes 

col·laboratius amb altres centres com amb el propi centre. 

Durant la planificació del projecte sorgeixen una sèrie de factors claus a tenir en compte per 

la posterior realització. Els factors més importants són una definició clara de les 

responsabilitats, objectius i tasques que assoliran els partners, ja que aquests, contribueix a 

l'èxit en les relacions de cooperació entre les empreses i organitzacions de recerca [37]. 

L‟equitat a l‟hora de compartir costos i riscos també són elements que estimulen positivament 

els acord col·laboratius. I, finalment, el risc associat al projecte actua com a barrera per a la 

pròpia col·laboració [34]. 

D‟aquí, es desprèn la tercera hipòtesis: 

H3. Per a una bona gestió dels projectes col·laboratius, s’han de tenir en compte els factors 

que sorgeixen durant la planificació del projecte, és a dir, definir els objectius, la dinàmica de 

treball i les responsabilitats. Una clara definició d’aquests actuarà com a efecte positiu en l’èxit 

de la col·laboració. També s’ha de tenir present els risc associat al projecte ja que el fet de 

compartir-lo, estimula la col·laboració. 

A la fase de realització del projecte, sorgeixen factors relacionals amb un cert nivell 

d‟abstracció. La confiança i el compromís entre els partners passen a ser factors claus per a 

l‟èxit de la col·laboració. 
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El compromís s‟entén com el desig de continuïtat de la relació i el desig per a esforçar-se en 

garantir el manteniment a llarg termini dels intercanvis [33]. Com major sigui aquest nivell de 

compromís entre els socis, major serà la contribució dels recursos, el suport per part de la 

gerència i la participació de la resta del personal. A més a més, és conegut que nivells alts de 

confiança influeixen positivament en l'èxit dels acords de cooperació [22]. Aquest factor té un 

paper clau en situacions en les que la informació del partner és parcial o incomplerta [26]. 

Altres problemes de confiança amb els que es troben els col·laboradors sorgeixen arrel de 

que les empreses volen protegir els seus coneixements [28] tal i com s‟ha esmentat a la 

primera hipòtesi. S‟aconseguirà un cert nivell de confiança quan existeixi una percepció de la 

viabilitat tècnica i l‟adequació del personal [24]. Una bona comunicació dóna suport per 

aconseguir una major confiança [25] i dóna suport en l‟èxit de la col·laboració. 

Així doncs la quarta hipòtesis té a veure amb la confiança i es pot formular de la següent 

manera: 

H4.Per a una bona gestió dels projectes col·laboratius, s’han de tenir en compte els factors 

relacionals que sorgeixen durant realització del projecte. Aquest factors tenen un alt nivell 

d’abstracció i adopten un paper clau en les col·laboracions. Alts nivells de confiança i de 

compromís entre els partners i una bona comunicació afavoriran l’èxit dels projectes 

col·laboratius d’R+D.  
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6.4. Selecció de les variables d’estudi 

Segons es desprèn de la teoria, tot sembla indicar que unes bones pràctiques dels factors 

anomenats a l‟estat de l‟art haurien de facilitar la gestió del projecte, la qual cosa fa que 

augmentin les probabilitats d‟èxit del mateix. 

Per a un aprofundiment d‟aquests factors i veure de quina manera afecten en un cas d‟estudi 

concret, s‟ha procedit a seleccionar aquells factors més citats a la literatura i aplicables a 

l‟entorn on es volien testar, tot agrupant-los en quatre grans blocs que es corresponen a 

quatre variables que serviran per explicar quines pràctiques faciliten la gestió de projectes 

col·laboratius d‟R+D. La taula 6.2, recull aquesta informació. 

Variables Factors 

Condicions generals 

Organització 

Lideratge 

Negociacions 

Característiques dels col·laboradors 

Especialització 

Experiència Prèvia 

Proximitat geogràfica 

Planificació 

Definició d‟Objectius 

Dinàmica de treball 

Risc 

Definició de Responsabilitats 

Realització 

Compromís 

Confiança 

Comunicació 

Taula 6.2 Variables d‟estudi. Factor influents a les variables. 

Font: Elaboració pròpia 

Per a cada una de les variables s‟han dissenyat vàries preguntes al qüestionari, les quals 

tenen en compte els diferents factors que li influeixen directament. 

 Factors que influeixen a les Condicions generals del projecte 

Parlar dels factors que influeixen a les condicions generals és sinònim de parlar de 

l‟organització. Les variables que s‟han tingut en compte com a factors organitzatius han estat: 

l‟estratègia del centre, la implicació dels treballadors en nous objectius i la realització d‟un 
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acord de consorci formalitzat. El lideratge és el segon factor a tractar, és a dir, quin dels 

partners serà el líder de projecte. Per últim, un factor molt important, són les negociacions de 

la propietat industrial i intel·lectual, les llicències o la futura creació d‟una spin-off, és a dir, les 

negociacions dels outputs que s‟obtindran en el cas de que el projecte sigui un èxit. 

 Factors que influeixen sobre les Característiques dels col·laboradors 

Un altre factor que destaca a l‟hora de realitzar projectes col·laboratius és allò que 

caracteritza al partner. Un col·laborador especialitzat en la tecnologia a desenvolupar i amb 

experiència prèvia en projectes col·laboratius d‟R+D, influirà positivament sobre l‟èxit de la 

gestió del projecte. 

 Factors que influeixen en la Planificació del projecte 

Durant la planificació existeixen diferents factors que ajudaran a la gestió del projecte per tal 

de que sigui un èxit. Una bona dinàmica de treball, uns objectius de projecte definits amb 

claredat, una assignació clara dels rols i de les responsabilitats de cadascun dels socis, així 

com una coordinació portada per part del CR/CT són elements indispensables.  

 Factors que influeixen en la Realització del projecte 

Durant la realització del projecte és essencial la concreció d‟un bon pla de comunicació entre 

els partners i aconseguir que es comprometin i confiïn entre ells. El seu assoliment permetrà 

una millora de la gestió del projecte i n‟augmentarà les seves probabilitats d‟èxit. 

Per tal d‟evitar un possible biaix en les respostes més subjectives, s‟ha distribuït el qüestionari 

als diferents tipus de centres, (CTA, CT, CIT), per a cadascun dels quals es demanava que 

fossin dues persones les que el responguessin, obtenint així punts de vista diferents. 
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6.5. Metodologia 

Metodològicament, aquest estudi es basa en dues línies d‟actuació: en primer lloc, en la 

recerca i el tractament de literatura especialitzada i, en segons lloc,en una anàlisi empírica a 

partir de la captació d‟informació a través d‟un qüestionari i posterior anàlisi estadística 

descriptiva tal i com es pot visualitzar al gràfic 6.2 més detalladament. En primer lloc es van 

definir tant el marc teòric i de referència com els objectius genèrics i específics del projecte, 

visualitzar gràfic 6.1. 

Aquest tipus d‟anàlisi estadística permet fer una descripció de la mostra, mitjançant valors 

estadístics de les dades recollides, obtenint informació sobre la freqüència, posició i 

variabilitats dels valors recollits. 

Pel que fa a la recerca i al tractament de la informació existent, s‟han recopilat i tractat 

diversos articles científics, estudis, publicacions, estadístiques, etc. sobre TT. Les fonts 

d‟informació consultades han estat bàsicament extretes de les bases de dades: ScienceDirect 

[38] i Web of Knowledge [39]. 

Pel que fa al qüestionari, les dades s‟han obtingut a través d‟ACC1Ó, agència adscrita al 

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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Gràfic 6.1 Marc de referència, marc teòric i definició d‟objectius. 

Font: Elaboració pròpia 

  

Transferència tecnològica. Bones pràctiques en gestió de projectes 
col·laboratius d’R+D 

 

Centres Tecnològics 

Centres de Recerca 

Centres d‟Innovació Tecnològica 

MARC  DE REFERÈNCIA 

TÍTOL 

Aspectes conceptuals 

Investigacions precedent 

MARC  TEÒRIC 

Objectiu general 

Conèixer quines són els factors que influeixen en les bones pràctiques en projectes 

col·laboratius d’R+D. 

OBJECTIU DE L‟ESTUDI 

Objectius específics 

 Conèixer la visió que tenen els centres de la xarxa TECNIO sobre els factors 

que influeixen en les bones pràctiques en projectes col·laboratius d’R+D. 

 Proposar actuacions per a la millora de la gestió en projectes col·laboratius 

d‟R+D, per tal que el projecte sigui un èxit. 
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Gràfic 6.2 Metodologia emprada  

Font: Elaboració pròpia 

MARC TEÒRIC MARC METODOLÒGIC 

2ª REVISIÓ DOCUMENTAL SELECCIÓ DE MÈTODES I TÈCNIQUES 

Metodologia Instruments 
BASE TEÒRICA 

 Transferència tecnològica 

 La missió de la universitat 

 Factors que influeixen en 

projectes col·laboratius 

RECOLLIDA DE DADES 

Descriptiva  

   Qüestionari 

MOSTRA  

 Centres de la xarxa TECNIO 

RESULTATS DEL TREBALL DE CAMP RESULTATS ESTUDI 

TEÒRIC 

BONES PRÀCTIQUES 

CONCLUSIONS 
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6.5.1. Selecció de centres 

S‟han seleccionat tots el membres de la xarxa TECNIO, essent necessari que per a cadascun 

d‟ells, dues persones amb funcions diferents poguessin respondre al qüestionari. 

S‟ha triat aquesta mostra, bàsicament, per la facilitat en poder contactar amb aquest centres a 

través d‟ACC1Ó. La realització del qüestionari ha estat totalment voluntària. 

En total, el nombre de qüestionaris enviats van ser 105: 6 a Centres Tecnològics Avançats 

(CTA), 16 a Centres Tecnològics (CT) i 83 a Centres d‟Innovació Tecnològica (CIT) on 

s‟inclouen les universitats. 

6.5.2. Processament de les dades 

Per processar estadísticament les dades s‟ha utilitzat el suport informàtic del programa 

estadístic SPSS. 

Un cop recollides les dades es va procedir a dissenyar una matriu de dades amb el programa 

per facilitar-ne la seva anàlisi estadística. 

El resultat de l‟anàlisi és de caire descriptiu. En primer lloc s‟ha fet una anàlisi descriptiva de 

la mostra amb les diferents freqüències i percentatges. A continuació, s‟han analitzat les 

preguntes individualment i seguidament s‟han analitzat agrupades pels factors que pertanyen 

a cada variable. 

6.5.3. Disseny del qüestionari 

Per a realitzar l‟enquesta s‟ha dissenyat un qüestionari dirigit als centres TECNIO, és a dir, 

s‟ha enfocat des de la perspectiva dels centres tecnològics. 

El qüestionari s‟ha dissenyat de tal manera que dues persones amb diferents funcions el 

poguessin omplir (per exemple el director i el gestor promotor del centre en un centre IT, o el 

director i un gestor de projectes en un CT o CTA) amb l‟objectiu de recollir amb més precisió 

aquells àmbits que es gestionen de forma diferent segons el rol que s‟ocupa dins del centre, i 

evitar així possibles desviacions, tal i com es comentava en apartats anteriors. 

La difusió del qüestionari s‟ha fet a través del correu electrònic de la Gestora de Projectes 

d'Anàlisi del departament del Centre d'Innovació Empresarial. Des del correu electrònic, els 

centres han pogut accedir al lloc web on es trobava el qüestionari:           
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https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHd0el9vNFlHZ29UVVA1X3NTU3N2OX

c6MQ 

L‟aplicació utilitzada ha estat Google Docs ja que presenta una interfície  senzilla, tant pel que 

fa a l‟ompliment de dades per part dels centres com per a la posterior recopilació de les 

dades. 

Els disseny dels qüestionari s‟ha fet de manera que fos de fàcil comprensió i de resposta àgil i 

ràpida. Amb aquesta finalitat, s‟han introduït trenta-set preguntes de resposta de selecció 

múltiple i una pregunta de selecció de quadres de verificació. S‟han evitat preguntes obertes 

per donar més agilitat a la l‟hora d‟omplir el qüestionari. 

6.5.4. Contingut del qüestionari 

Títol: Qüestionari sobre pràctiques en gestió de projectes col·laboratius d‟R+D* (ACC1Ó- 

Competitivitat per l‟Empresa). 

*s‟entén per projectes col·laboratius d‟R+D tots aquells projectes d‟R+D que el vostre centre realitza 

juntament amb una o més empreses, o com a membre d‟un consorci. 

Per a un detall complert, a l‟Annex A s‟adjunta el qüestionari sencer, integrat per les trenta-set 

preguntes, a més de les preguntes relatives a la informació de les dades del centre i del 

càrrec de la persona que l‟omple. 

Aquestes preguntes es diferencien en tres grans blocs, atenent al seu contingut: 

 Condicions generals: En aquest bloc, s‟inclouen preguntes relacionades amb les 

condicions generals, concretament s‟han analitzats els factors organitzatius, el 

lideratge i les negociacions de la propietat industrial i la propietat intel·lectual. 

 Característiques dels col·laboradors: Aquest bloc tracta factors dels col·laboradors 

com ara l‟experiència prèvia, l‟especialització en la tecnologia a desenvolupar i la 

situació geogràfica del partner. 

Tant les condicions generals com les característiques dels col·laboradors són factors a tenir 

en compte abans de realitzar el projecte, és a dir, condicions ex-ante. Aquestes, no tenen una 

relació directe amb el desenvolupament del propi projecte, això no obstant s‟han volgut 

considerar ja que, tal com es descriu a l‟estat de l‟art, aquestes característiques poden influir 

en la manera com es desenvolupi la col·laboració. 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHd0el9vNFlHZ29UVVA1X3NTU3N2OXc6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHd0el9vNFlHZ29UVVA1X3NTU3N2OXc6MQ
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 Planificació i realització del projecte: Finalment, en aquest bloc s‟han inclòs factors 

que influeixen durant la planificació i la realització del projecte. D‟una banda, per a la 

planificació s‟han tingut en compte els factors: objectius del projecte, dinàmica de 

treball, risc associat al projecte i responsabilitats. D‟altra banda, per a la realització del 

projecte, s‟han considerat el compromís, la confiança i la comunicació. 

6.6. Resultats de participació 

6.6.1. Participació a l’enquesta 

El nombre total de respostes ha estat de 107, que representen 76 centres diferents. En 46 

dels casos només ha respòs una persona del centre, en 29 dels casos han respòs 2 i 

únicament en 1 cas han respòs 3 persones amb càrrecs diferents. Això representa el 72,38% 

del total de qüestionaris enviats. 

A la taula 6.3 s‟observa el percentatge de centres que han respòs segons el tipus: CTA 

(Centre Tecnològic Avançat), CT (Centre Tecnològic) i CIT (Centre d‟Innovació i Tecnologia). 

 

Centres TECNIO % TECNIO que han respòs 

CTA 100,00% 

CT 81,25% 

CIT 68,67% 

Taula 6.3 Percentatge de participació 

Font: Elaboració pròpia 
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6.7. Anàlisi de resultats 

L‟estudi empíric realitzat ha tractat de corroborar els factors que contribueixen a facilitar la 

cooperació tecnològica entre universitat i empresa esmentats a la teoria. A continuació es 

resumeixen els principals resultats obtingut. 

6.7.1. Anàlisi descriptiva de la mostra 

 Tipus de Centre 

 

 Freqüència Percentatge Percentatge Vàlid  Percentatge Acumulat 

Vàlids CTA 8 7,5 7,5 7,5 

CT 19 17,8 17,8 25,2 

CIT 80 74,8 74,8 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

 

  

Gràfic 6.3 Percentatge de respostes segons tipus de centre 

Font: Elaboració pròpia 

El 75% de la mostra són CIT. Aquest fet reafirma la realitat: les universitats són agents que 

participen en el desenvolupament de la transferència tecnològica. 

74,77%

17,76%

7,48%

CIT

CT

CTA

Tipus de Centre
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 Universitat 

 Freqüència Percentatge 
Percentatge 

Vàlid  
Percentatge 

Acumulat 

Vàlids UAB 3 2,8 3,8 3,8 

UB 15 14,0 18,8 22,5 

UdG 10 9,3 12,5 35,0 

UdL 5 4,7 6,3 41,3 

UPC 22 20,6 27,5 68,8 

UPF 8 7,5 10,0 78,8 

URL 4 3,7 5,0 83,8 

URV 4 3,7 5,0 88,8 

CSIC 7 6,5 8,8 97,5 

IRTA 2 1,9 2,5 100,0 

Total 80 74,8 100,0  

Perduts Sistema 27 25,2   

Total 107 100,0   

 

Gràfic 6.4 Percentatge de respostes segons tipus de universitat 

Font: Elaboració pròpia 
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Els CIT són centres sorgits majoritàriament per universitats. Les universitats amb més 

participació als centres TECNIO han estat la UPC amb un 27,5%, seguit de la UB amb el 

19% i la UdG amb un 12,5%.  

Actualment dels 83 CIT que componen la xarxa TECNIO, 19 pertanyen a la UPC i 11 a la UB, 

això representa el 23% i el 13 % respectivament. La participació de la UB al qüestionari ha 

estat del 100% ja que els 11 centres han respòs. El percentatge de la UPC ha estat menor 

amb un 79%. Aquestes universitats destaquen amb el nombre de centres TECNIO, ja que la 

UPC (al ser politècnica) i la UB (destacada en l‟àmbit biosanitari i ciències naturals) són les 

més avançades en transferència (al menys en nombre de centres destinats a tal efecte) ja 

que produeixen molts desenvolupaments susceptibles de ser compartits per la industria per 

mitja de projectes col·laboratius. 

 Càrrec 
 

 Freqüència Percentatge 
Percentatge 

Vàlid  
Percentatge 

Acumulat 

Vàlids Direcció general 36 33,6 33,6 33,6 

Director o cap de 
departament 

26 24,3 24,3 57,9 

Gestor de projectes 9 8,4 8,4 66,4 

Gestor promotor 26 24,3 24,3 90,7 

Gerent 4 3,7 3,7 94,4 

Altres 6 5,6 5,6 100,0 

Total 107 100,0 100,0  
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Gràfic 6.5 Percentatge de respostes segons els càrrec de la persona que ha respòs el qüestionari. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Els càrrecs amb una major participació han estat la direcció general amb el 34%,  el director o 

cap de departament i el gestor promotor amb el 24%. 
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Personal Centre 

 

 Freqüència Percentatge 
Percentatge 

Vàlid  
Percentatge 

Acumulat 

Vàlids 1-10 15 14,0 14,0 14,0 

11-50 67 62,6 62,6 76,6 

51-200 25 23,4 23,4 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

 
 

 

Gràfic 6.6 Percentatge de respostes segons el nombre de treballadors 

Font: Elaboració pròpia 
 

S‟observa que en la majoria dels casos (un 63%) es tracta de centres amb una plantilla 

que oscil·la entre 11 i 50 treballadors.
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Ingressos Centre 

 

 Freqüència Percentatge 
Percentatge 

Vàlid  
Percentatge 

Acumulat 

Vàlids Fins 1M€ 66 61,7 61,7 61,7 

1M€ - 5M€ 31 29,0 29,0 90,7 

5M€ - 10M€ 10 9,3 9,3 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

 
 

 

Gràfic 6.7 Percentatge de respostes segons els ingressos del centre 

Font: Elaboració pròpia 
 

 

Pel que fa a l‟ ingrés dels centres, la majoria dels enquestats (el 62%) es situen en una 

xifra inferior a 1 milió d‟euros, essent només poc menys del 10% aquells centres amb 

ingressos elevats (entre 5 i  19M€). 
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6.7.2. Anàlisi dels factors 

1 molt en desacord / 2 desacord / 3 indiferent / 4 d’acord / 5 molt d’acord 

  N Mínim Màxim Mitjana 
Desv. 
típica 

20. S‟ha de realitzar una assignació clara dels 
papers i responsabilitats de cadascun dels socis. 

107 1 5 4,65 0,584 

19.S‟han de definir els objectius del projecte amb 
claredat i precisió.  

107 1 5 4,59 0,644 

37. S‟ha de pensar en futures col·laboracions 
amb els col·laboradors. 

107 3 5 4,5 0,539 

29. S‟ha d‟establir una dinàmica de comunicació 
freqüent i àgil. 

107 3 5 4,49 0,521 

36. Intentar millorar les relacions de confiança 
entre els col·laboradors és molt important. 

107 3 5 4,49 0,521 

21. És molt important el compromís de les entitats 
col·laboradores, no només dels seus 
investigadors implicats. 

107 1 5 4,45 0,633 

5. S‟han de realitzar negociacions de la Propietat 
Intel·lectual. 

107 1 5 4,41 0,739 

23. Abans d‟iniciar el projecte, és aconsellable 
realitzar diverses reunions relatives als aspectes 
tècnics. 

107 1 5 4,41 0,658 

7. S‟ha de realitzar un acord de consorci 
formalitzat. 

107 3 5 4,36 0,633 

6. S‟han de realitzar negociacions de la Propietat 
Industrial. 

107 1 5 4,35 0,674 

22. És aconsellable implantar una dinàmica de 
treball formalitzada i per escrit. 

107 1 5 4,26 0,634 

28. Es necessari demostrar un compromís mutu 
als millors interessos de l'aliança.  

107 3 5 4,25 0,534 

1. Els projectes han de formar part de les línies 
d‟R+D establertes a l‟estratègia del centre. 

107 1 5 4,23 0,937 

16. S‟han d‟establir col·laboracions amb altres 
centres tecnològics/de recerca. 

107 2 5 4,19 0,675 

30. S‟ofereix tota la informació que necessitin els 
col·laboradors.  

107 2 5 4,15 0,724 

32. Es pot parlar de les dificultats del projecte 
amb la resta de col·laboradors i aquests estan 
disposats a sentir-ho. 

107 2 5 4,07 0,594 

13. Els projectes es desenvolupen millor quan els 
col·laboradors i el nostre centre han tingut acords 
anteriors. 

107 1 5 4,03 0,795 

26. Els col·laboradors han d‟estar disposats a 
invertir el seu temps i altres recursos amb el 
nostre centre. 

107 2 5 3,99 0,651 
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11. Els col·laboradors han d‟estar especialitzats 
en la tecnologia que es desenvolupa en el 
projecte. 

107 2 5 3,97 0,72 

34. La majoria de col·laboradors afronten la seva 
feina amb professionalisme i dedicació. 

107 2 5 3,93 0,683 

27. El nostre centre anteposa la cooperació a 
llarg termini amb els col·laboradors que el propi 
benefici a curt termini. 

107 1 5 3,89 0,781 

4. Els treballadors han de participar en la definició 
dels nous , no només la direcció general o 
direcció dels departaments. 

107 1 5 3,84 0,923 

25. Els alts directius de les entitats 
col·laboradores  han d‟estar implicats en el 
projecte. 

107 2 5 3,8 0,77 

14. El centre te col·laboradors que freqüentment 
són els mateixos en diferents projectes d‟R+D. 

107 1 5 3,73 0,808 

33. Sovint, sentiria una sensació de pèrdua si 
alguna de les persones de les entitats 
col·laboradores deixés el projecte o no 
poguéssim treballar més junts. 

107 2 5 3,71 0,765 

9.És prioritari aconseguir tecnologia amb 
l‟objectiu de llicenciar-la. 

107 1 5 3,64 0,882 

35. Puc confiar en que els col·laboradors no 
dificultaran la meva feina per deixadesa en el 
projecte. 

107 1 5 3,64 0,829 

12. Els col·laboradors han de tenir experiència 
prèvia en projectes col·laboratius. 

107 1 5 3,5 0,782 

31. Es comparteix informació confidencial.  107 1 5 3,45 1,048 

10. És prioritari aconseguir tecnologia amb 
l‟objectiu de crear una spin-off. 

107 1 5 3,26 0,805 

3. La idea del projecte l‟ha d‟haver generat el 
líder. 

107 1 5 3,21 0,901 

24. El meu centre ha de portar la coordinació del 
projecte. 

107 1 5 3,16 0,702 

15. La proximitat geogràfica entre col·laboradors 
ha de ser la mínima possible. 

107 1 5 2,93 0,898 

Taula 6.4 Rànquing dels ítems segons importància. No estan incloses les preguntes 2, 8, 17 i 18. 

Font: Elaboració pròpia 

A la taula 6.4 es pot observar quins han estat els factors més importants segons els centres. 

Les respostes a les diferents preguntes del qüestionari han puntuat entre 4,65 i 2,93.  

És destacable que els dos factors més valorats han estat “assignació clara dels papers i 

responsabilitats de cadascun dels socis” i “definir els objectius del projecte amb claredat i 

precisió”, totes dues pertanyen a la variable “planificació del projecte”. Els quatre factors 

següents més valorats han estat “pensar en futures col·laboracions amb els col·laboradors” , 
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“Intentar millorar les relacions de confiança entre els col·laboradors és molt important”, “S‟ha 

d‟establir una dinàmica de comunicació freqüent i àgil” i “És molt important el compromís 

de les entitats col·laboradores, no només dels seus investigadors implicats”, totes quatre 

pertanyen a la variable “realització del projecte” i tracten sobre la confiança, la comunicació 

i el compromís. 

El setè, novè i desè factor pertanyen a la variable de “condicions generals” del projecte. 

Aquestes tracten de la importància de realitzar negociacions de la propietat 

industrial/intel·lectual i de la realització d‟un acord de consorci formalitzat. 

Els resultats del rànquing mostra que les “característiques dels col·laboradors” també és un 

factor important. La mitjana està compresa entre 4,19 i 3,97. 

La proximitat del partner ha estat el factor amb una mitjana menor això és degut a l‟ajuda de 

les TIC (Tecnologia de la Informació i Comunicació) que cada vegada està més 

desenvolupada i ajuda a que la proximitat geogràfica no suposi una barrera per a la 

comunicació. 

 A continuació es descriuen els resultats de les preguntes 2, 8, 17 i 18. 

2. Per qui ha de ser liderat el projecte per afavorir el seu correcte desenvolupament? 

 Freqüència Percentatge 
Percentatge 

Vàlid  
Percentatge 

Acumulat 

Vàlids Centre Tecnològic 5 4,7 4,7 4,7 

Centre de Recerca 6 5,6 5,6 10,3 

Empresa 14 13,1 13,1 23,4 

Indistintament 9 8,4 8,4 31,8 

Depèn del projecte 73 68,2 68,2 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

Taula 6.5 Pregunta 2 

Font: Elaboració pròpia 

Segons el 68,2% el lideratge del projecte l‟efectuarà l‟empresa o el centre depenent del 

projecte. L‟èxit de qualsevol projecte dependrà de l‟eficiència del líder, qui ha d‟efectuar totes 

les seves activitats amb un alt sentit de compromís. Depenen del tipus de projecte, s‟entén 

que s‟escollirà el líder que compleixi aquestes característiques independentment si pertany a 

l‟empresa o al centre de recerca. 
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8. Les negociacions de la Propietat Intel·lectual/Industrial i/o signatura de l’acord de 

consorci s’han que realitzar: 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

Vàlid  

Percentatge 

Acumulat 

Vàlids Abans d'iniciar el projecte 95 88,8 88,8 88,8 

 Durant el 

desenvolupament del 

projecte 

12 11,2 11,2 100,0 

 Total 107 100,0 100,0  

Taula 6.6 Pregunta 8 

Font: Elaboració pròpia 

Amb un percentatge del 89%, el centres reafirmen que tant les negociacions de la propietat 

intel·lectual i industrial com la signatura de l‟acord de consorci s‟han que realitzar abans de 

iniciar el projecte. A la hipòtesi 1 s‟afirma la necessitat de realitzar les negociacions abans 

d‟iniciar el projecte i aquests resultats recolzen la formulació de la mateixa. La negociació 

d‟aquests factors farà que la confiança entre els socis augmenti, fet que contribueix en l‟èxit 

del projecte. 

17. Per aconseguir una bona dinàmica de treball, les responsabilitats assignades a 

cada col·laborador han de ser proporcionals a: 

 

Casos 

Vàlids Perduts Total 

Nº Percentatge Nº Percentatge Nº Percentatge 

17 106 99,1% 1 0,9% 107 100,0% 

 
 

 Nº Percentatge Percentatge acumulat 

Costos  55 34,0% 51,9% 

Previsió de beneficis    19 11,7% 17,9% 

Inversió inicial    26 16,0% 24,5% 

Rendibilitat esperada 44 27,2% 41,5% 

Altres 18 11,1% 17,0% 

TOTAL 162 100,0% 152,8% 

Taula 6.7 Pregunta 17 

Font: Elaboració pròpia 
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Per aconseguir una bona dinàmica de treball, les responsabilitats assignades a cada 

col·laborador han de ser proporcionals als costos i a la rendibilitat esperada segons els 

resultats obtinguts. Això es dóna a causa que els col·laboradors han de contribuir amb un 

volum de feina proporcional amb els cost amb el que li repercuteix el projecte i la rendibilitat 

que espera obtenir. El partner està fent una inversió de la que espera una posterior 

recompensa. No tindria lògica assumir una major responsabilitat i uns costos elevats si la 

rendibilitat del projecte la rebrà el soci. 

18. Perquè un projecte tingui èxit tant a nivell tecnològic com a nivell comercial, el 

projecte ha de tenir un risc: 

 Freqüència Percentatge 
Percentatge 

Vàlid  
Percentatge 

Acumulat 

Vàlids Baix 3 2,8 2,8 2,8 

Mig 20 18,7 18,7 21,5 

Alt 17 15,9 15,9 37,4 

L'èxit no depèn del 
risc del projecte 

67 62,6 62,6 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

Taula 6.8 Pregunta 18 

Font: Elaboració pròpia 

Amb un percentatge del 63% els centres opinen que l‟èxit del projecte no depèn del risc del 

mateix. Això segurament es deu a que un risc alt farà difícil la presa de decisions alhora de 

iniciar el projecte, però una vegada iniciat, l‟èxit no dependrà del risc. Com que aquest factor 

no ha estat recolzat, es tindria en compte en futurs estudis.  

6.7.3. Anàlisi de les variables i contrastació de les hipòtesi 

 N 

Nº 
preguntes 

Màxima 
puntuació 
possible 

Condicions generals 107 8 40 

Característiques dels col·laboradors 107 6 30 

Planificació del projecte 107 5 25 

Realització del projecte 107 14 70 
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 Mínim Màxim Mitjana 

Mitjana/Màxima 
puntuació 
possible 

Desv. 
típica 

Condicions generals 20,00 37,00 31,3084 0,78271 3,13053 

Característiques dels 
col·laboradors 

13,00 30,00 22,3458 0,74486 2,57749 

Planificació del projecte 7,00 25,00 21,0748 0,84299 2,10884 

Realització del projecte 45,00 70,00 56,7944 0,81135 4,66973 

Taula 6.9  Rànquing variables d‟estudi 

Font: Elaboració pròpia 

 

 Mínim Màxim Mitjana Desv. Típica 

Condicions generals 1,00 5,00 3,9136 0,8119 

Característiques dels col·laboradors 1,00 5,00 3,7243 0,7793 

Planificació del projecte 1,00 5,00 4,2149 0,6446 

Realització del projecte 1,00 5,00 4,0567 0,6851 

Taula 6.10  Mitjana variables d‟estudi 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Gràfic 6.11 Mitjana variables d‟estudi 

Font: Elaboració pròpia 
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Amb els resultats de l‟anàlisi podem afirmar que les variables estudiades han estat 

reafirmades pels resultats obtinguts ja que han estat considerades importants pels centres 

amb una puntuació entre el 75% i el 84% de la màxima i amb una mitjana entre el 3,7 i el 4,5 

d‟un màxim de 5 tal i com reflecteixen les taules 6.9 i 6.10. El recolzament d‟aquestes 

variables reafirmen el compliment de les hipòtesis formulades.  

La variable planificació de projecte ha obtingut una puntuació major, seguit de la realització 

del projecte, condicions generals i per últim característiques dels col·laboradors. Aquest fet 

sembla indicar que els factors que influeixen en la planificació i realització del projecte són 

essencials per una bona gestió dels projectes col·laboratius d‟R+D. Els factors que influeixen 

en les condicions generals també són força importants ja que han obtingut una puntuació 

gairebé de 4, mentre que les característiques dels col·laboradors ha resultat ser la variable 

amb menys importància de les quatre.  

Planificació del projecte 

H3 Per a una bona gestió dels projectes col·laboratius, s’han de tenir en compte els factors 

que sorgeixen durant la planificació del projecte, és a dir, definir els objectius, la dinàmica de 

treball i les responsabilitats. Una clara definició d’aquests actuarà com a efecte positiu en l’èxit 

de la col·laboració. També s’ha de tenir present els risc associat al projecte ja que el fet de 

compartir-lo, estimula la col·laboració. 

 

Factors 
Mitjana 

Desv. 
Típica 

Variables 

20. S’ha de realitzar una assignació clara dels 
papers i responsabilitats de cadascun dels 
socis. 

4,65 0,584 
Planificació del 

projecte 

19.S’han de definir els objectius del projecte 
amb claredat i precisió. 

4,59 0,644 
Planificació del 

projecte 

23. Abans d’iniciar el projecte, és 
aconsellable realitzar diverses reunions 
relatives als aspectes tècnics. 

4,41 0,658 
Planificació del 

projecte 

22. És aconsellable implantar una dinàmica 
de treball formalitzada i per escrit. 

4,26 0,634 
Planificació del 

projecte 

24. El meu centre ha de portar la coordinació del 
projecte. 

3,16 0,702 
Planificació del 

projecte 

Taula 6.11 Rànquing dels factors de la variable Planificació de projecte 

Font: Elaboració pròpia 
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Podem afirmar que tots els factors estudiats categoritzats a la variable planificació de projecte 

han resultat importants pels centres exceptuant l‟afirmació que el centre ha de portar la 

coordinació del projecte i que l‟exti del projecte no depèn del risc. 

La resta de factors amb una mitjana superior al 4,25 confirmen la hipotèsis 3 de l‟estudi.  

Realització del projecte 

H4.Per a una bona gestió dels projectes col·laboratius, s’han de tenir en compte els factors 

relacionals que sorgeixen durant realització del projecte. Aquest factors tenen un alt nivell 

d’abstracció i adopten un paper clau en les col·laboracions. Alts nivells de confiança i de 

compromís entre els partners i una bona comunicació afavoriran l’èxit dels projectes 

col·laboratius d’R+D.  

Factors Mitjana 
Desv. 
Típica Variable 

37. S’ha de pensar en futures col·laboracions amb 
els col·laboradors. 4,5 0,539 

Realització 
del projecte 

29. S’ha d’establir una dinàmica de comunicació 
freqüent i àgil. 4,49 0,521 

Realització 
del projecte 

36. Intentar millorar les relacions de confiança 
entre els col·laboradors és molt important. 4,49 0,521 

Realització 
del projecte 

21. És molt important el compromís de les entitats 
col·laboradores, no només dels seus 
investigadors implicats. 4,45 0,633 

Realització 
del projecte 

28. Es necessari demostrar un compromís mutu 
als millors interessos de l'aliança. 4,25 0,534 

Realització 
del projecte 

30. S’ofereix tota la informació que necessitin els 
col·laboradors. 4,15 0,724 

Realització 
del projecte 

32. Es pot parlar de les dificultats del projecte amb 
la resta de col·laboradors i aquests estan 
disposats a sentir-ho. 4,07 0,594 

Realització 
del projecte 

26. Els col·laboradors han d’estar disposats a 
invertir el seu temps i altres recursos amb el 
nostre centre. 3,99 0,651 

Realització 
del projecte 

34. La majoria de col·laboradors afronten la seva 
feina amb professionalisme i dedicació. 3,93 0,683 

Realització 
del projecte 

27. El nostre centre anteposa la cooperació a llarg 
termini amb els col·laboradors que el propi 
benefici a curt termini. 3,89 0,781 

Realització 
del projecte 

25. Els alts directius de les entitats 
col·laboradores  han d’estar implicats en el 
projecte. 3,8 0,77 

Realització 
del projecte 
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33. Sovint, sentiria una sensació de pèrdua si alguna 
de les persones de les entitats col·laboradores deixés 
el projecte o no poguéssim treballar més junts. 3,71 0,765 

Realització del 
projecte 

35. Puc confiar en que els col·laboradors no 
dificultaran la meva feina per deixadesa en el 
projecte. 3,64 0,829 

Realització del 
projecte 

31. Es comparteix informació confidencial. 3,45 1,048 
Realització del 

projecte 

Taula 6.12 Rànquing dels factors de la variable Realització de projecte 

Font: Elaboració pròpia 

Els resultats obtinguts en la categoria de realització del projecte també responen a aquells 

que s‟esperaven d‟acord amb la literatura. La tendència general mostra que els centres 

opinen que tant la confiança com el compromís com la comunicació són factors claus pel 

desenvolupament de projectes col·laboratius d‟R+D. 

Pensar en futures col·laboracions amb el col·laborador, establir una dinàmica de comunicació 

freqüent i àgil, intentar millorar les relacions de confiança entre els col·laboradors i el 

compromís entre les entitats col·laboradores, no només dels seus investigadors implicats, 

han estat els quatre factors que han obtingut una puntuació major. 

Els dos resultats amb puntuacions més baixes han estat els que afirmen que actualment es 

pot confiar amb els col·laboradors i que es comparteix informació confidencial entre ells. Això 

fa pensar que els centres voldrien una major comunicació entre els partners del projecte de 

manera que es comparteixi millor la informació confidencial, reafirmant la idea de que la 

confiança i la comunicació són factors valorats positivament per part dels centres alhora de 

realitzar col·laboracions. 

En aquest cas, també es pot concloure que la hipòtesi 4 definida ha estat recolzada pels 

resultats obtinguts, els quals corroboren que els factors de confiança, compromís i 

comunicació, adquireixen una importància clau per a la bona gestió d‟un projecte col·laboratiu 

d‟R+D. 

Condicions generals 

H1.Per una bona gestió dels projectes col·laboratius d’R+D, abans de l’inici del projecte, 

s’han de tenir en compte els factors que influeixen en les condicions generals del projecte, és 

a dir, factors com el sistema organitzatiu dels partners, l’elecció del líder del projecte i la 

realització de negociacions de PI. 
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Factors Mitjana 
Desv. 
Típica Variables 

5. S’han de realitzar negociacions de la Propietat 
Intel·lectual. 

4,41 0,739 
Condicions 

generals 

7. S’ha de realitzar un acord de consorci 
formalitzat. 

4,36 0,633 
Condicions 

generals 

6. S’han de realitzar negociacions de la Propietat 
Industrial. 

4,35 0,674 
Condicions 

generals 

1. Els projectes han de formar part de les línies 
d’R+D establertes a l’estratègia del centre. 

4,23 0,937 
Condicions 

generals 

4. Els treballadors han de participar en la definició 
dels nous objectius , no només la direcció general 
o direcció dels departaments. 

3,84 0,923 
Condicions 

generals 

9.És prioritari aconseguir tecnologia amb l‟objectiu de 
llicenciar-la. 

3,64 0,882 
Condicions 
generals 

10. És prioritari aconseguir tecnologia amb l‟objectiu 
de crear una spin-off. 

3,26 0,805 
Condicions 
generals 

3. La idea del projecte l‟ha d‟haver generat el líder. 3,21 0,901 
Condicions 
generals 

Taula 6.13 Rànquing dels factors de la variable Condicions generals 

Font: Elaboració pròpia 

Tal i com descriuen els estudis anteriors sobre col·laboracions, la negociació de la PI és un 

factor molt important. Aquets factor amb l‟ajuda de la realització d‟un consorci formalitzat, que 

el projecte formi part de la línia d‟R+D establerta amb el centre i l‟ implicació de tots els 

treballadors (i no només de la direcció) faran que la gestió del projecte sigui un èxit. Aquests 

resultats consoliden la hipòtesi 1 formulada. 

Això no obstant, els resultat obtinguts no recolzen que la idea del projecte l‟ha de generar el 

líder, ni que les prioritats es situen en aconseguir tecnologia amb l‟objectiu de crear una spin-

off, ni en aconseguir tecnologia amb l‟objectiu de llicenciar-la. 

Característiques dels col·laboradors 

H2. Per una bona gestió dels projectes col·laboratius s’han de tenir en compte les 

característiques dels col·laboradors, és a dir, factors com el grau d’especialització de la 

tecnologia a desenvolupar, la proximitat geogràfica i la experiència prèvia tant en projectes 

col·laboratius amb altres centres com amb el propi centre. 
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Factors Mitjana 
Desv. 
Típica Variables 

16. S’han d’establir col·laboracions amb altres 
centres tecnològics/de recerca. 

4,19 0,675 
Característiques 
col·laboradors 

13. Els projectes es desenvolupen millor quan 
els col·laboradors i el nostre centre han tingut 
acords anteriors. 

4,03 0,795 
Característiques 
col·laboradors 

11. Els col·laboradors han d’estar especialitzats 
en la tecnologia que es desenvolupa en el 
projecte. 

3,97 0,72 
Característiques 
col·laboradors 

14. El centre te col·laboradors que freqüentment 
són els mateixos en diferents projectes d‟R+D. 

3,73 0,808 
Característiques 
col·laboradors 

12. Els col·laboradors han de tenir experiència 
prèvia en projectes col·laboratius. 

3,5 0,782 
Característiques 
col·laboradors 

15. La proximitat geogràfica entre col·laboradors ha 
de ser la mínima possible. 

2,93 0,898 
Característiques 
col·laboradors 

Taula 6.14 Rànquing dels factors de la variable Característiques col·laboradors 

Font: Elaboració pròpia 

Alguns dels factors estudiats com a característiques dels col·laboradors són molt significants 

pels centres. Establir col·laboracions amb altres CTs/CRs es posiciona en el primer lloc del 

rànquing, això implica que és preferent que a les col·laboracions hi participin més de 2 socis. 

Els resultats reafirmen que és millor que els projectes es desenvolupin entre col·laboradors i 

centres que ja han tingut acords anteriorment. L‟ implicació i l‟especialització en la tecnologia 

del soci també és un factor clau a tenir en compte. El conjunt de totes aquestes observacions 

permeten recolzar la hipòtesi 3 definida. 

Altre factor ha comentar és el de la proximitat geogràfica del partner, que en aquest cas ha 

obtingut una puntuació relativament baixa. La seva explicació recau en que les TIC han 

millorat les relacions a distància i ja no cal tenir el soci de projecte a prop. Això no obstant, el 

factor proximitat s‟hauria de tenir en compte en futurs estudis  ja que l‟existència dels clústers 

on la distància entres els socis és mínima ajuda a les col·laboracions. 

El fet que els col·laboradors han de tenir experiència prèvia en projectes col·laboratius 

tampoc ha sortit reflectit com una bona pràctica per a la gestió dels projectes col·laboratius. 

Aquí també apareix una altra possible línia d‟investigació enfocada específicament en 

aquesta direcció ja que molts estudis reforcen precisament la teoria contrària. 
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6.7.4. Relació de variables 

S‟ha realitzat la prova Kolmogorov-Smirnov i Kruskal-Wallis per determinar si existeix 

correlació entre les característiques de la mostra (tipus de centre, universitat, càrrec, personal 

de centre i ingressos del centre) i les variables (condicions generals, característiques dels 

col·laboradors, planificació del projecte i realització del projecte).  

L‟anàlisi revela que no existeixen diferències significatives en els resultats segons les 

característiques de la mostra. És a dir, que no existeixen diferències significatives entre les 

respostes si les ha contestat un tipus de centres concret, amb diferents ingressos, tipologia de 

càrrecs o les diferents universitats. 

A l‟annex D s‟adjunten els resultats de les dues proves realitzades. 
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6.8. Bones pràctiques en gestió de projectes col·laboratius 

d’R+D 

Per la realització d‟un projecte col·laboratiu, és molt important tenir en compte els factors que 

es troben a les diferents fases del desenvolupament d‟un projecte. 

Una bona planificació del projecte implica una definició clara d‟objectius i de responsabilitats, 

establint una dinàmica de treball que vagi acompanyada d‟una posterior realització del 

projecte assolint un compromís mutu entre els socis, demostrant confiança i establint una 

comunicació freqüent i àgil. El compliment de tots aquests requisits apunta clarament cap a 

un augment de la probabilitat d‟èxit del projecte col·laboratiu. 

Abans d‟iniciar el projecte s‟haurà de negociar la Propietat Intel·lectual/Industrial  i realitzar un 

acord de consorci formalitzat. A més a més, s‟ha de procurar que el projecte formi part de 

l‟estratègia del centre i que els treballadors (i no només la gerència) estiguin implicats en la 

definició dels objectius,  

A l‟hora d‟escollir el partner, ajudarà el fet d‟establir col·laboracions amb d‟altres centres, 

tornar a col·laborar amb els socis amb els quals ja s‟havien realitzats col·laboracions anteriors 

fructíferes i assegurar-se que el soci està especialitzat en la tecnologia que caldrà 

desenvolupar en el projecte. 

A la taula  6.15 es poden visualitzar les variables i els factors que han resultats importants 

desprès de l‟anàlisi dels resultats: 
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Taula 6.15 Variables i factors que influeixen en la bona gestió de projectes col·laboratius d‟R+D 

Font: Elaboració pròpia 

 

En vista dels resultats obtinguts, es poden suggerir les següents recomanacions: 

 

Condicions generals  Recomanacions 

 Negociacions 
 Negociació de la Propietat Intel·lectual/Industrial 

 Realització d'un acord de consorci formalitzat 

 Organització 

 El projecte ha de formar part de l‟estratègia del 
centre 

 Implicació dels treballadors en la definició 
d'objectius 

 Lideratge  Empresa/Centre depenent del projecte 

 
Característiques  col·laboradors Recomanacions 

 Experiència 
 Col·laborar amb altres CRs o CTs 

 Mantenir el col·laborador per altres projectes 

 Especialització  
 Especialització del partner en la tecnologia a 

desenvolupar en el projecte 

 Proximitat  Indiferent 
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Planificació del projecte Recomanacions 

 Objectius  Definició clara i precisa dels objectius 

 Responsabilitats 
 Assignació clara dels papers i responsabilitats 
de cadascun dels socis 

 
Dinàmica de 
treball 

 Implantació d‟una dinàmica de treball 
formalitzada i per escrit 

 Realització de reunions relatives als aspectes 
tècnics 

 Responsabilitats assignades a cada 
col·laborador, proporcionals als costos i la 
rendibilitat esperada 

 Risc  L’èxit del projecte no depèn del risc del projecte 

 
Realització/execució del 

projecte 
Recomanacions 

 Compromís 

 Compromís de les entitats col·laboradores i no 
només dels investigadors 

 Demostrar un compromís mutu als interessos de 
l‟aliança 

 Disposició a invertir el temps i el recursos 
necessaris 

 Afrontar la feina amb professionalisme i dedicació 

 Anteposar la cooperació a llarg termini que els 
propis beneficis a curt termini 

 Confiança 

 Pensar en futures col·laboracions amb el 
col·laborador 

 Intentar millorar les relacions de confiança amb el 
col·laborador 

 Comunicació 

 Dinàmica de comunicació freqüent i àgil 

 Oferir tota la comunicació necessària als 
col·laboradors 

 Parlar/escoltar les dificultats sorgides en el projecte 

Taula 6.16 Recomanacions per una bona gestió en projectes col·laboratius d‟R+D 

Font: Elaboració pròpia 

 

En cursiva es poden apreciar les variables que no han estat recolzades pels resultats.  

 El lideratge no sempre l‟ha d‟efectuar el CT/CR, també el podrà liderar l‟empresa 

depenen del projecte, ja que dependrà del paper que desenvolupi el centre en el 

projecte. 
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 La proximitat és indiferent, factor a tenir en compte en futurs estudis, ja que existeixen 

estudis que demostren lo contrari. 

 L‟èxit del projecte no depèn del risc del projecte, factor a tenir en compte en futurs 

estudis ja que existeixen estudis que demostren lo contrari. 
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Conclusions 

En la situació de crisi conjuntural en que ens trobem, és imprescindible que les polítiques 

industrials i tecnològiques de les diferents regions motivin la realització de transferència 

tecnològica per tal que els resultats de la recerca contribueixin en el desenvolupament 

econòmic i social de la regió en forma de riquesa i ocupació. 

Per portar a terme aquesta transferència tecnològica, la universitat ha de transferir els seus 

coneixements generats en les seves activitats de recerca i desenvolupament a la societat, 

sent necessària la col·laboració entre les universitats i les empreses. Per incentivar aquests 

tipus de col·laboracions el govern del territori haurà d‟implementar les polítiques  industrials i 

tecnològiques necessàries que s‟ajustin a la demanda. Aquest model d‟esforços conjunts 

entre govern, empreses i universitats és conegut com la Triple Hèlix, definit al 1996 per 

Etzkowitz. 

Actualment, el Govern de Catalunya ha apostat per una reforma en la recerca i la innovació, 

imprescindible per al canvi en un model econòmic basat en el coneixement i la innovació. Per 

això, ha estat una prioritat del Departament d‟Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) 

impulsar una reforma del sistema de recerca i innovació que el converteixi en un referent a 

nivell internacional. La reforma s‟ha centrat en la creació del Pla de Recerca i Innovació de 

Catalunya 2010-2013 (PNRI). Per sota del DIUE es troben agències públiques finançades 

amb fons públics que tenen un paper clau en la programació i execució de l‟R+D com ara 

ACC1Ó, que dóna  suport a la competitivitat i a la internacionalització de l‟empresa catalana. 

La situació a Catalunya en termes de recerca i desenvolupament ha anat millorant en els 

darrers trenta anys, havent-se realitzat un esforç considerable en les polítiques tecnològiques. 

Catalunya ha passat de ser un país amb una producció científica quasi insignificant a tenir 

una presència activa en activitats de recerca a nivell europeu i internacional. Actualment, per 

sobre de la mitjana de l‟estat espanyol, és la quarta comunitat autònoma amb una major 

intensitat en la despesa d‟R+D per darrere de Navarra, Madrid i el País Basc. 

Malauradament, encara queda molt per treballar per a arribar a la mitjana europea i mundial. 

En termes de transferència tecnològica, s‟observa que la situació a Catalunya és molt bona a 

nivell nacional ja que és la segona comunitat autònoma en el rànquing de sol·licituds de 

patents i la creació d‟spin-offs representen el 40% del total de l‟estat espanyol. 
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Amb la finalitat d‟entrar més a fons en el procés de transferència, s‟ha considerat d‟interès 

analitzar les relacions universitat-empresa que tenen lloc quan es desenvolupen projectes 

col·laboratius de R+D. En particular, aquest PFC s‟ha centrat en l‟estudi de les pràctiques que 

afavoreixen l‟èxit d‟aquests projectes, tant des d‟una fase inicial de plantejament, com durant 

la seva realització i posterior tancament del projecte. 

De l‟estudi de la literatura específica en aquest àmbit i dels resultats obtinguts en les 

enquestes enviades a centres tecnològics adscrits a la xarxa TECNIO, s‟han detectat una 

sèrie de bones pràctiques que caldrà tenir en compte a l‟hora de plantejar-se l‟execució de 

nous projectes col·laboratius d‟R+D. Les principals recomanacions que se‟n deriven són les 

següents: 

 Abans d‟iniciar el projecte és recomanable negociar la Propietat Industrial i 

Intel·lectual i formalitzar un acord de consorci donat que la realització d‟aquests farà 

que augmenti la confiança. A més a més, s‟ha de procurar que el projecte formi part 

de l‟estratègia del centre i que els treballadors (i no només la gerència) estiguin 

implicats en la definició dels objectius. 

 A l‟hora d‟escollir el partner, es recomana tenir en compte la possibilitat de col·laborar 

amb altres centres de recerca i no només col·laborar amb les empreses, d‟aquesta 

manera augmentarà el nivell de coneixements. També és convenient tornar a 

col·laborar amb els socis amb els quals ja s‟han realitzats col·laboracions anteriors 

fructíferes i assegurar-se que el soci estigui especialitzat en la tecnologia que caldrà 

desenvolupar en el projecte. 

 És un factor clau per a l‟èxit del projecte, fer una bona planificació. Això implica una 

definició clara dels objectius i de les responsabilitats que s‟assignaran a cadascun 

dels socis i l‟establiment d‟una dinàmica de treball detallada. 

 Durant la realització/execució del projecte és important mantenir una bona relació amb 

el partner. En aquest punt es troben factors amb un nivell alt d‟abstracció. Per l‟èxit del 

projecte durant aquesta fase, s‟ha d‟assolir un compromís mutu entre els socis, 

demostrar confiança i establir una comunicació freqüent i àgil.  

La implantació d‟aquestes recomanacions, sorgides dels resultats obtinguts, es presenten 

com a un conjunt de bones pràctiques que haurien d‟ajudar a millorar l‟èxit dels projectes 

col·laboratius de R+D entre dos dels agents més importants del sistema ciència i innovació: 



Transferència Tecnològica. Bones pràctiques en gestió de projectes col·laboratius d’R+D Pàg. 95 

 

les universitats, centre per excel·lència de generació de coneixement i tecnologia, i les 

empreses, elements del teixit productiu que ofereixen els seus productes i serveis a la 

societat i que creen ocupació. 

 

 



Pàg. 96  Memòria 

 



Transferència Tecnològica. Bones pràctiques en gestió de projectes col·laboratius d’R+D Pàg. 97 

 

Pressupost 

 

El pressupost s‟ha calculat en basa al salari de l‟enginyer encarregat de realitzar aquest 

projecte, considerant que treballa en règim d‟autònom i totes les despeses associades a la 

realització d‟aquest. 

 

Despeses de Consultoria Hores Preu unitari [€/h] Total 

Reunions1 12 40,00 480,00 

Documentació i Redacció2 660 40,00 26.400,00 

Total     26.880,00 

 

 

1 S‟han mantingut un total de 12 reunions, amb una durada aproximada de 1h cada una. 

2 Es considera que el projecte ha durat 9 mesos i que en promig s‟han treballat 16 hores a 

la setmana. 

 

Despeses de desplaçament Quantitat Preu unitari [€/h] Total [€] 

Bitllet integrat T-10 1 zona 2 8,25 16,50 

Total     16,50 

 

 

Despeses d'impremta Quantitat Preu unitari [€/h] Total [€] 

Impressions blanc i negre 700 0,04 28,00 

Impressions a color 150 0,35 52,50 

CD's 5 0,75 3,75 

Enquadernació 5 6,00 30,00 

Total     114,25 

 

 

Altres conceptes Quantitat Preu unitari [€/h] Total [€] 

Lloc de treball 5 m2 20€/m2*mes 900,00 

Imprevistos   150,00 

Quota mensual en règim d'autònom4   253,30 

Total     1.303,30 
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3 Segons la normativa que s‟estableix pels treballadors en règim autònom, la base mínima 

és de 850,20 € mensuals. Aplicant una cotització del 29,80%% i considerant el cas de que 

el treballador no s‟acull a la protecció per incapacitat laboral, el resultat final és de 253,3 

€/mes. 

Agrupant tots els conceptes i aplicant el percentatge corresponent a l‟IVA, el cost total del 

projecte ascendeix a 29.445,78 € tal i com es mostra en la taula següent: 

  

Concepte Cost [€] 

Despeses de Consultoria 23.520,00 

Despeses de desplaçament 16,50 

Despeses d'impremta 114,25 

Altres conceptes 1.303,30 

Base imposable 24.954,05 

IVA 18% 4.491,729 

Total 29.445,78 
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Impacte ambiental 

El present projecte, a causa que consisteix en la realització d‟un estudi amb recopilació de 

dades i el seu posterior anàlisi, no s‟ha trobat un impacte ambiental i social directe. 

El que si afegirem com a recomanació és la realització d‟un apartat d‟impacte ambiental en 

els projectes col·laboratius d‟R+D, ja que el desenvolupament d‟aquest projectes futurs 

tindran un impacte positiu o negatiu que sempre es tindrà que valorar. 

  



Pàg. 100  Memòria 

 

 



Transferència Tecnològica. Bones pràctiques en gestió de projectes col·laboratius d’R+D Pàg. 101 

 

Agraïments 

Arribat aquest moment, desitjo donar-li les gràcies al director d’aquest projecte, Francesc Solé 

Parellada, per oferir-me la oportunitat de treballar amb una persona amb tals coneixements i 

confiar en mi des d’un primer moment.  

També vull donar-li les gràcies a la Jasmina Berbegal pel recolzament que m’ha ofert en tot 

moment, ha estat un plaer poder compartir el seus coneixements i la seva manera de 

treballar, sent tot un exemple a seguir. 

Agraeixo l’amabilitat del meu cap, Carles Miranda, en la curta estància a ACC1Ó. Gràcies a 

ell vaig poder arribar a contactar amb l’Alba Sanchez a qui també vull donar-li les gràcies pel 

seguiment realitzat durant el disseny del qüestionari i sobretot per l’esforç realitzat en 

l’enviament i seguiment per obtenir el màxim nombre de respostes possibles. 

També agraeixo a les persones dels diferents grups de la xarxa TECNIO que han respòs el 

qüestionari. 

Una menció especial i molt sincera a Joaquim Aragonés, el meu cap actualment, per 

entendre que aquest projecte era molt important per mi i comprendre les meves absències a 

la feina per reunions relatives al projecte. 

També volia donar-li les gràcies a Mònica Mato i a Eva González, pedagogues de la UB ja 

que sense elles no podria haver realitzat l’anàlisi estadístic amb l’SPSS. 

Ja per acabar vull donar moltes gràcies als meus amics, els que han entès la importància 

d’aquest projecte i la meva absència al món social, en especial a Isabel Narbón, Elena Alvira, 

Antonio Cortés i Jose Antonio Rubio. 

Agrair a la meva família, en especial als meus pares, als meus germans i a la meva parella 

Carlos, ja què sempre els he tingut de costat i m’han ajudat a resoldre les dificultats que m’he 

anat trobant pel camí. 

Finalment, voldria destacar el recolzament que he rebut sempre per part de la meva àvia i per 
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