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Resum 
 
 
 
La innovació i la internacionalització han de ser dos dels factors de competitivitat més 
importants d’una economia desenvolupada com la catalana. 

Es tracta de processos vinculats i interactius que es nodreixen de la sensibilitat de 
l’empresa cap al coneixement i les necessitats de nous mercats, i la creativitat en el 
desenvolupament de nous productes i processos. 

La Recerca, el Desenvolupament i la innovació (R+D+i) és imprescindible en tota 
empresa que, a través de la seva creativitat, tecnologia, eficiència i lideratge, vulgui 
obtenir avantatges competitius. 

Per la seva banda, la internacionalització és imprescindible per a poder competir a nivell 
internacional, però degut al fenomen de la globalització, no només a l’exterior amb les 
empreses de fora, sinó també a casa amb les empreses estrangeres presents a Catalunya. 

Una bona prova de la importància d’aquestes dues matèries és l’existència de dos 
organismes específics de la Generalitat de Catalunya, el CIDEM i el COPCA, que es 
dediquen a fomentar la innovació i la internacionalització, respectivament, de l’empresa 
catalana i en especial, de la Petita i Mitjana Empresa (PIME). Aquestes organitzacions 
han dissenyat un Pla de recerca i innovació i un Pla d’internacionalització destinats a 
l’empresa catalana per tal d’impulsar aquestes accions en el país. 

Un resum d’aquests plans i la recopilació d’informació d’altres publicacions ha servit 
per conèixer quin és l’estat actual de la innovació i la internacionalització a Catalunya. 

Actualment, la majoria d’indicadors ens posen de manifest que el sistema d’R+D+i 
català presenta una situació deficitària respecte de la resta de països europeus i que 
existeixen debilitats a l’hora de sortir a l’exterior. 

No obstant, Catalunya disposa d’un bon potencial per a desenvolupar i avançar en 
innovació i internacionalització. Mitjançant casos pràctics, es pot veure com hi ha 
moltes PIMEs catalanes que així ho entenen i que hi estan dedicant recursos, obtenint 
bons resultats i el reconeixement de l’Administració.  

Finalment, en el darrer capítol, a través d’una enquesta resposta per algunes de les 
PIMEs catalanes més excel·lents en innovació i internacionalització, es dóna resposta a 
diverses preguntes al voltant d’aquests factors de competitivitat, demostrant, a partir de 
les opinions de les empreses i de la recopilació d’informació prèvia, fins a quin punt és 
estreta la relació entre la innovació i la internacionalització. 
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Introducció 
 
 
Aquest projecte parteix d’una estada de pràctiques al Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial de Catalunya (CIDEM), per tant, el contingut de 
diagnosi dels primers capítols està basat fonamentalment en la visió que en té del 
sistema l’Administració Pública catalana.  

Posteriorment, aquesta visió es contrasta i complementa amb la visió més pràctica de les 
PIMEs que desenvolupen la innovació i la internacionalització amb encert. 

S’ha considerat l’empresa PIME com aquella que té una facturació inferior a 40 milions 
d’euros i una plantilla inferior a 250 treballadors (no obstant, a l’enquesta es pot veure 
com hi ha empreses contactades que estan en la franja de fins a 60 milions d’euros de 
facturació i fins a 500 treballadors; aquest és el cas de les empreses que les seves dades 
han canviat en el temps d’elaboració dels continguts del projecte). 

El projecte és un diagnosi sobre l’estat de la innovació i la internacionalització de 
l’economia, i especialment de l’empresa catalana, i en concret, de la PIME, amb 
l’objectiu d’analitzar la situació actual de Catalunya i les perspectives i les actuacions 
previstes pel futur. 

En el primer capítol es dóna un cop d’ull al sistema català de recerca, desenvolupament 
i innovació, on es posa de manifest el seu endarreriment respecte dels altres països 
desenvolupats, i tot seguit s’exposen els propòsits i les solucions que s’han dissenyat 
per tal de progressar. 

En el capítol següent, s’analitza el context de l’empresa catalana en el model 
empresarial català enmig del procés globalitzador que està experimentant l’economia, 
s’estudia el component exportador i d’inversions a l’exterior, també en comparació amb 
la resta de països de l’entorn, on novament s’aprecien uns resultats no gaire bons, i 
finalment, per a millorar aquests resultats, es presenten les actuacions previstes en 
matèria d’internacionalització. 

A continuació, en el tercer capítol, es presenten les empreses catalanes que han destacat 
en diverses publicacions per ser excel·lents en la seva gestió i el seu comportament 
innovador i/o la seva trajectòria internacional. 

El capítol final és una enquesta sobre innovació, internacionalització i la relació que 
existeix entre ambdues, amb l’objectiu principal de saber si la innovació sorgeix com 
una necessitat pel fet d’estar present l’empresa en el mercat exterior, o si és el 
component innovador de les empreses catalanes el que fa possible que aquestes surtin a 
l’exterior. 
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1.    Innovació 
 
 
1.1 .  Definició  
 
La innovació consisteix en buscar vies diferents d’actuació que passen per la 
introducció de noves tecnologies (innovació tecnològica), de noves maneres 
d’organitzar-se, de nous valors estètics o d’usabilitat per als productes (disseny), o de 
noves maneres de cultivar i utilitzar el know-how intern de les empreses (gestió del 
coneixement).  

És un procés encara desestructurat a la majoria de PIMEs, ja que difícilment es troba 
temps i recursos per a la seva gestió. 

Quan es fa servir el terme innovació, segurament és per referir-se a algun dels següents 
casos: 

Innovació de Producte 
No es tracta només de creativitat o d’una inspiració puntual, sinó de la generació 
contínua de bones idees que es puguin convertir en productes i que aquests puguin ser 
comercialitzats amb èxit.  

Innovació de Procés 
Consisteix en la redefinició dels processos productius per augmentar el valor del 
producte final gràcies a un menor cost de fabricació, menor temps de resposta o qualitat 
més elevada. També es pot referir a una nova manera de distribuir o comercialitzar el 
producte. 

Segons [1], que recull l’opinió de 60 PIMEs catalanes amb un alt creixement de vendes 
i una alta rendibilitat econòmica, les empreses PIME catalanes es decanten més a 
destinar recursos a la innovació de producte que a la de procés, menys en el sector de la 
metal·lúrgia.  

Innovació Tecnològica 
Es basa en l’aplicació industrial del coneixement científic i la incorporació de nova 
tecnologia.  

Innovació de Ruptura 

Suposa el llançament al mercat d’un nou producte o prestació d’un nou servei que 
trenca de cop amb les pautes de consum i en crea de noves. 

Innovació Incremental 
Introducció de millores progressives i continuades que augmenten el valor afegit del 
producte o servei. És la manera d’innovar més freqüent entre les empreses consolidades.  

En la pràctica, aquestes variants d’innovació acostumen a estar interrelacionades. 
Segons el tipus de producte o servei, i depenent de la gestió de les activitats d’R+D+i a 
l’empresa es donarà un o altre cas. 
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1.2 .  El procés d’innovació 
 
Una empresa pot augmentar la seva capacitat d’innovació si dedica suficients recursos i 
capacitat directiva a gestionar el procés d’innovació. Aquest procés es composa per les 
activitats bàsiques, que tot seguit es mostren a la figura 1.1: 
 
 

 
Figura 1.1: Les activitats bàsiques de la innovació.     Font: Cidem 
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- Com fabricar i com muntar el producte, tenint en compte la seva distribució i servei 
postvenda.  

- Com organitzar-se per desenvolupar el nou producte en el menor temps possible, i 
com coordinar els equips de treball. 

Redefinir els processos de comercialització: 
- Com canviar els processos de comercialització per augmentar el valor dels 

productes o crear nous productes o serveis.  
- Com aplicar les noves tecnologies de la informació per redefinir la comercialització 

dels productes.  

Gestionar el coneixement: 

- Com innovar gràcies a la tecnologia.  
- Com decidir quina tecnologia es desenvolupa internament (formació continuada, 

creació d’un departament d’R+D) i quina part s’obté de fora (subcontractar projectes 
d’R+D a enginyeries, centres tecnològics i universitats, comprar llicències o patents, 
o establir aliances tecnològiques amb altres empreses).  

- Com seguir de prop l’evolució de les tecnologies que afectaran els productes i 
serveis en un futur. 

Totes aquestes activitats s’han de considerar conjuntament. Això li exigeix a l’empresa 
una planificació de les tasques, una estructura organitzativa flexible i una comunicació 
fluida. Com més ben estructurat estigui aquest procés d’innovació, major ha de ser la 
capacitat de l’empresa de llançar nous productes d’èxit. 

A l’hora d’engegar el procés d’innovació cal: 

- Assignar els responsables dels projectes d’innovació dins de l’empresa i establir els 
mecanismes de coordinació amb la resta de departaments. 

- Dur a terme un diagnosi de la manera de funcionar de l’empresa i de l’estat actual de 
la  seva capacitat d’innovació. 

- Analitzar els escenaris futurs de l’empresa i decidir on destinar els recursos d’acord 
amb l’estratègia. 

- Seleccionar els projectes d’innovació que s’adaptin a les conclusions de les fases 
anteriors. 

Els passos a seguir normalment són: (1) generació d’idees, (2) selecció de les millors, 
(3) especificació amb detall dels conceptes, (4) planificació de les fases, (5) execució i 
(6) tancament. 

Els elements fonamentals d’aquest procés són el lideratge, la creativitat, la focalització 
dels recursos i l’eficiència. 

A l’Annex C s’insisteix en aquests conceptes i es defineixen les cinc accions de 
competitivitat empresarial (i les corresponents línies d’ajuts):  

- La gestió de la innovació i la innovació estratègica 
- La política de disseny i desenvolupament de producte 
- La innovació en producció i logística 
- La qualitat i la productivitat 
- La digitalització de les empreses 
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1.3.  Anàlisi del sistema català d’R+D+i 
 

1.3.1. Indicadors 
 
A la taula 1.1. es mostren els indicadors del sistema: 
 

Indicador Últim Valor Objectiu 2008 
 Catalunya UE-15 Catalunya 

Recursos en recerca, desenvolupament i innovació 
Esforç global en recerca i desenvolupament 
Percentatge de la despesa en recerca i desenvolupament sobre el PIB 1,38 (2003) 1,99 (2002) 2,1 

Esforç global en innovació 
Percentatge de la despesa agregada en innovació empresarial sobre el PIB 2,42 (2000) 3,70 (2002) 5,2 

Esforç empresarial en recerca i desenvolupament 
Percentatge del PIB de la recerca i desenvolupament de les empreses 
sobre el PIB 

0,91 (2003) 1,30 (2002) 1,26 

Recursos humans en ciència i tecnologia 
Investigadors i investigadores 
Nombre d’investigadors en equivalència a temps complet 18.387 (2003) - 24.000 

Investigadors i investigadores respecte a la població 
ocupada 
Nombre d’investigadors en tant per mil sobre la població ocupada 

6,42 (2003) 5,6 (2000) 7,5 

Investigadors i investigadores a les empreses 
Percentatge d’investigadors a les empreses sobre el total d’investigadors 
de Catalunya 

37,51 (2003) 50,90 (2001) 45 

Persones dedicades a la recerca i el desenvolupament a les 
empreses 
Nombre de persones ocupades en recerca i desenvolupament en tant per 
mil sobre la població ocupada 

6,29 (2003) 5,83 (2001) 8 

Estructura productiva 
Empreses innovadores 
Percentatge d’empreses innovadores (de més de 10 treballadors) sobre el 
total d’empreses 

25,80  
(1998-2000) 

44  
(1998-2000) 40 

Aportació al sector industrial dels sectors industrials d’alt 
contingut tecnològic 
Percentatge del VAB industrial dels sectors d’alt conjunt tecnològic 
sobre el VAB total de la indústria 

7,50 (2002) 13,70 (2000) 10 

Personal dedicat als serveis d’alta tecnologia 
Percentatge de personal ocupat en el sector dels serveis d’alta tecnologia 
sobre el total d’ocupats 

2,68 (2002) 3,57 (2002) 4 

Resultats científics i tecnològics 
Producció de publicacions científiques 
Nombre de publicacions científiques indexades 

10.967  
(1999-2000) - 12.000 

Qualitat de les publicacions científiques 
Citacions rebudes durant els dos anys següents a la publicació sobre el 
nombre d’articles durant un període determinat 

5,33 
 (1999-2000) 

6,04 
 (1999-2000) 6,04 

Tesis presentades 
Nombre de tesis doctorals presentades 1.200 (2003) - 1.500 

Patents generades 
Nombre de patents de l’Oficina Europea de Patents generades per milió 
d’habitants 

62 (2002) 161 (2002) 160 

Exportacions d’alt nivell tecnològic 
Percentatge d’exportacions de productes industrials d’alt nivell 
tecnològic sobre el total d’exportacions de productes industrials 

12,07 (2003) - 18 

Política científica i tecnològica 
Èxit del personal de recerca en les convocatòries estatals 
Percentatge d’èxit en les convocatòries estatals destinades a personal de 
recerca 

27 (2002) - 30 

Participació en programes marc de la UE 
Quantitat de milions d’euros de retorn econòmic de la participació 
catalana en programes marc de la UE 

51 (2003) - 75 

Taula 1.1: Indicadors del sistema de recerca i innovació  
Font: INE, Ministeri d’Educació i Ciència, IDESCAT, DURSI, EUROSTAT, OCDE, CORDIS, CDTI 
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La taula 1.1 conté els indicadors del sistema d’R+D+i, amb el valor de referència a 
Catalunya, l’europeu, i l’objectiu a assolir l’any 2008, horitzó del Pla de recerca i 
innovació [2]. 

La innovació és un element fonamental que les empreses han d’incorporar plenament a 
la seva organització, als seus productes i processos. La innovació ha de repercutir també 
directament en el personal de l’empresa en assolir un millor desenvolupament 
professional. 

Catalunya és un país amb un alt potencial empresarial, amb una llarga tradició i amb un 
destacable esperit emprenedor. Malgrat els avenços notables que hi ha hagut en els 
darrers anys, Catalunya presenta un endarreriment considerable en relació amb els 
països capdavanters de la Unió Europea pel que fa al sistema públic, l’empresarial i la 
transferència de tecnologia. 

Cal un definitiu salt endavant en el camp de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació. La plena participació de Catalunya en el procés d’avançar vers la societat del 
coneixement requereix una aposta clara i decidida per impulsar el sistema d’R+D+i. 

En el Consell Europeu de Lisboa (2000) s’estableix que Europa ha de ser l’economia 
basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, objectiu que es va 
concretar en el Consell Europeu de Barcelona (2002), en el qual es va establir assolir el 
2010 el 3% del PIB en recerca i desenvolupament i en el qual també es va fixar que dos 
terços d’aquesta inversió haurien de provenir del sector privat. 

Per assolir aquests objectius cal un important increment en la inversió. Per això el 
Govern de Catalunya ha adquirit el compromís d’assolir, l’any 2008, una despesa en 
recerca i desenvolupament superior al 2% del PIB. 

Cal orientar l’economia catalana cap als camps d’R+D+i, tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), un increment del nombre d’investigadors, el desenvolupament de 
les empreses amb la promoció de l’esperit i iniciatives emprenedores, així com una 
adequada coordinació entre aquests agents i l’Administració Pública. 

 
1.3.2. El CIDEM 
El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) és l’organisme del 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya que té com a missió la 
d’impulsar el teixit empresarial català i potenciar la seva competitivitat davant dels 
diferents reptes que aquesta afronta. 

El CIDEM dissenya i executa les actuacions emmarcades dins de la política industrial 
del Govern de la Generalitat, que té com a eixos clau: el foment de la innovació, la 
transferència tecnològica, el desenvolupament empresarial i la localització industrial.  

Amb aquest propòsit, el CIDEM ofereix suport directe a les empreses i emprenedors a 
través de productes i serveis orientats a la millora de la seva posició competitiva gràcies 
a una gestió eficient de la innovació, logística, qualitat i incorporació de les TIC. 

També actua d’interlocutor entre els diferents actors amb l’objectiu de vertebrar un 
veritable entorn dinamitzador de l’economia a nivell de tot el territori català. El millor 
exemple són les diferents xarxes, com ara la de Centres Tecnològics, Assessorament 
Tecnològic o la de Punts d’Informació CIDEM, que articulen diversos organismes i 
agents arreu del territori, creant una oferta diversa i de qualitat, per coordinar esforços i 
donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. 
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Segons un estudi propi, el CIDEM només ha treballat amb un 40,6% de les empreses 
catalanes; un 29,2% en el cas de les empreses amb menys de 10 treballadors i un 55,6% 
per les empreses amb més de 10 treballadors. 

Això sí, el 82% de les empreses que han contactat amb el CIDEM valora aquest 
contacte com a satisfactori. Els principals motius de contacte amb el CIDEM han estat 
l’assessorament en diferents àmbits empresarials (incentius, finançament, qualitat, 
innovació, etc.) i la sol·licitud d’ajuts públics. 

 
1.3.3. El Pla de recerca i innovació (PRI) 
Des de l’Administració Pública s’ha dissenyat el Pla de recerca i innovació 2005-2008 
[2], amb la missió de situar Catalunya en una posició avançada en el sistema de recerca 
i innovació. 
Aquest Pla suposa la consolidació dels avenços en R+D+i enquadrats en els plans de 
recerca quadriennals, iniciats l’any 1993, i, més recentment, en el Pla d’innovació 2001-
2004. Tot plegat amb l’objectiu de: 

- Engegar una política governamental més robusta en els camps de l’R+D+i i de 
formació. 

- Incrementar la cooperació entre els diferents actors participants en l’àmbit de 
l’R+D+i: administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca. 

- Disposar d’una millor financiació i per tant, una millor planificació de l’R+D+i. 

Es busca un entorn en el que sigui possible la promoció dels emprenedors, amb un 
augment del nombre d’investigadors i el desenvolupament d’empreses innovadores, 
amb especial atenció a les PIMEs, per tal de situar a Catalunya en una posició avançada 
a Europa en el sistema de R+D+i. 

Segons una enquesta del CIDEM, el Pla d’innovació 2001-2004 era conegut pel 14% 
del total d’empreses contactades i pel 20% de les empreses industrials. Pel que fa al 
tamany de l’empresa, el Pla només era conegut pel 10% de les microempreses i pel 20% 
de les PIMEs (classificació segons el nombre de treballadors). 

En la figura 1.2. es pot veure aquest grau de coneixement per sectors d’activitat: 
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  Figura 1.2: Coneixement del Pla d’innovació 2001-2004 per sectors.     Font: CIDEM (2002) 
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Quan més alt sigui el valor, més alt és el teòric interès de la innovació per part del 
corresponent sector.  

Els percentatges de coneixement vistos fins ara indiquen una gestió de la innovació no 
massa eficient des de l’Administració ja que els costa molt arribar a les empreses. 
Aquesta situació va motivar una intensa campanya de comunicació i un reforç del teixit 
compost per les diferents xarxes.  

A l’Annex A es mostra un esquema dels continguts del PRI [2], i l’Annex B i C 
contenen un resum de dos dels programes més importants per a entendre el 
funcionament del sistema: la transferència de tecnologia i el foment de la innovació. 

 
1.3.4. Factors de competitivitat de l’empresa catalana 
Segons el CIDEM, a la dècada dels anys 80 el factor de competitivitat principal era 
poder competir en costos, mentre que als anys 90, els factors que es consideraven més 
importants eren la qualitat i la internacionalització. Actualment és la innovació la que es 
considera el principal factor de competitivitat d’economies desenvolupades com la 
catalana.  

La majoria d’empreses però, tal i com es mostra en la figura 1.3, encara no perceben la 
innovació com una variable prou important, i la internacionalització encara menys: 
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Figura 1.3: Factors de competitivitat més rellevants de la PIME catalana.     
Font: CIDEM (2002) 

 
En canvi, en [1], en preguntar a PIMEs catalanes amb una alta rendibilitat i creixement, 
aquest grup d’empreses sí que ja aposta per la innovació com el principal factor de 
competitivitat, el que indica que les empreses que obtenen bons resultats tenen molt en 
compte la innovació i li dediquen els recursos necessaris. 

 
1.3.5. Recerca i desenvolupament 

Com ja s’ha apuntat, l’anàlisi de les debilitats i fortaleses del sistema d’R+D+i mostra 
que, malgrat els avenços notables que hi ha hagut en els darrers anys, Catalunya 
presenta un endarreriment notable en relació amb els països capdavanters de la Unió 
Europea.  
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La despesa de Catalunya en R+D, tal i com es mostra en la taula 1.2, és de 1.876 
milions d’euros l’any 2003, xifra que constitueix el 22,8% de la despesa total feta a 
l’Estat espanyol per aquest concepte: 

Taula 1.2: Despesa interna en R+D per sectors 
Font : Idescat, INE.    PIB Catalunya : Base 2000.     Unitats: Milers d’euros     

 
S’observa un creixement bastant favorable ja que la mitjana d’increment de la despesa 
total és del 12% en els darrers 5 anys (1999-2003) i d’un 18,6% en els darrers 2 anys. 

No obstant, el valor de l’1,28% del PIB l’any 2003, malgrat ser superior a la mitjana de 
l’estat espanyol (1,1%), es troba encara molt lluny de Madrid (1,81%), de la UE-15 
(1,99%), i de països com Alemanya (2,51%), Estats Units (2,64%) o Suècia (4,27% 
l’any 2001). 

De seguir amb un creixement anual del 15% (igual al de l’any 2003), Catalunya trigarà 
3 anys a assolir la mitjana europea actual, bastant en sintonia amb els objectius marcats 
pel Govern de Catalunya. 

Pel que fa al comportament de les empreses en les seves despeses en R+D, [1] arriba a 
les següents conclusions: 

- Com més elevada sigui la tecnologia del sector, més despesa en R+D. Una empresa 
d’alta tecnologia acostuma a destinar més d’un 4% del valor de les vendes a R+D. 

- L’existència d’un departament d’R+D a l’empresa aproximadament duplica el 
percentatge de la despesa en R+D. 

- Les empreses realitzen una mitjana d’un contracte extern d’R+D cada 4 anys. 
Destaquen el sector químic/plàstic i l’elèctric/electrònic. 

Cal recordar que aquests resultats fan referència a una mostra de les PIMEs catalanes 
més pròsperes. 

Pel que fa a l’estructura de la despesa en R+D, cal destacar la participació de les 
empreses, ja que al voltant de dos terços de la despesa correspon al sector privat. L’altre 
terç és per al sector públic, amb un 24% de l’Administració i un 9% de les universitats. 

Es pot veure a la figura 1.4 que aquesta distribució es correspon bastant amb les dades 
de la mitjana de la Unió Europea i encaixa justament amb el segon gran objectiu de 
Lisboa. Catalunya el compleix, mentre que Espanya hi està encara una mica lluny: 

 Despesa/PIB (%) Valor 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Total Sectors 1,07 1,19 1,28 1.333.896 1.628.004 1.875.855 
Administració pública 0,08 0,10 0,12 103.590 136.958 170.393 
Ensenyament superior 0,26 0,28 0,31 331.241 378.086 456.386 
Empreses i IPSAL 0,72 0,82 0,85 899.065 1.112.959 1.249.075 

    Variació (%) 
    2001 2002 2003 
Total Sectors 5,7 22,1 15,2 
Administració pública 9,8 32,2 24,4 
Ensenyament superior 8,8 14,1 20,7 
Empreses i IPSAL 4,1 23,8 12,2 
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Figura 1.4: Estructura de la despesa en R+D.     Font: EUROSTAT i OCDE (2002) 

 
1.3.6. Existència de departament d’R+D 
La innovació a les empreses pot ser sistemàtica, localitzada al departament de R+D o 
esporàdica. L’objectiu de futur és que la innovació sigui una filosofia d’empresa a 
través del corresponent departament i d’activitats de millora contínua, LEAN, TPM, etc. 

Segons dades del CIDEM, el 60,4% de les empreses industrials disposen de 
departament tècnic, i el 32,2% d’aquestes empreses, de departament d’R+D. Per sectors, 
destaca la presència de departaments d’R+D+i al sector químic (59,4%) i al sector 
elèctric i electrònic (50,4%). 

Cal apostar per aquest tipus de departaments en les empreses catalanes per reforçar la 
tecnologia pròpia, augmentar la competitivitat i reduir la dependència de l’exterior  
(com es veurà en el capítol 2, Catalunya presenta un saldo comercial molt negatiu).  

Més de la meitat de les empreses de [1] desenvolupen el procés d’innovació de manera 
sistemàtica, especialment en sectors com l’elèctric i electrònic i el químic/plàstic. 
 
1.3.7. Ús dels incentius fiscals per innovar 
Els incentius fiscals existents per fomentar les activitats d’R+D+i són poc emprats per 
les empreses. Únicament l’11,9% de les empreses ha utilitzat algun cop aquests 
incentius. Existeix una certa correlació entre l’existència de departament d’R+D i/o 
tècnic i l’ús dels incentius fiscals, atès que el percentatge de les empreses amb aquest 
tipus de departament que han emprat els diferents incentius fiscals ascendeix al 23,7% 
de les empreses.  
A la figura 1.5 es pot veure l’ús d’aquests incentius fiscals a les empreses per nombre de 
treballadors: 

 
     Figura 1.5: Sol·licitud d’incentius fiscals per activitats d’R+D+i per trams de treballadors 
      Font: CIDEM (2002) 
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Cal dir que Espanya és el país de l’OCDE amb la més alta reducció impositiva per 
despeses d’R+D amb un estalvi del 44%. Caldria que les empreses aprofitessin més 
aquests avantatges, especialment les PIMEs, ja que, tal i com es veu a la figura 1.5, la 
sol·licitud d’incentius fiscals per innovar no és una pràctica massa estesa. 

Al respecte dels ajuts, [1] presenta els següents resultats: 

- Com més elevada sigui la tecnologia, més es coneix l’existència dels incentius 
fiscals per R+D+i i dels ajuts públics directes a les empreses, i el seu ús es 
multiplica per dos respecte al de les empreses de baixa tecnologia. 

- Les empreses amb existència de departament d’R+D també doblen aproximadament 
l’ús d’incentius fiscals per R+D+i i la rebuda d’ajuts públics directes a les empreses 
que no disposen de dit departament. 

 
1.3.8. Certificacions de qualitat 
Només un percentatge bastant baix de les empreses catalanes tenen certificacions de 
qualitat, en especial, les PIMEs, que no arriben a un 30%, tal i com es pot veure a la 
figura 1.6: 
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Figura 1.6: Empreses amb certificacions de qualitat per trams de treballadors 
Font: CIDEM (2002) 

 
1.3.9. Innovació tecnològica 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), una innovació tecnològica és un 
producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés 
nou o sensiblement millorat introduït en l’empresa.  

Les innovacions tecnològiques comprenen, a més de les despeses en R+D+i, 
l’adquisició de maquinària i equips, l’adquisició d’altres coneixements externs, la 
formació, la introducció d’innovacions en el mercat, i el disseny i altres preparatius per 
a la producció o la distribució. 

La incidència de la innovació en els resultats de l’empresa poden ser: 

- Mantenir o augmentar la quota de mercat actual 
- Millorar la rendibilitat de l’empresa 
- Obrir nous mercats (nacionals i internacionals) 
- Augmentar la xifra de negoci  
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Com indica la taula 1.3, l’any 2003, la despesa de les empreses catalanes en innovació 
tecnològica va ser de 2.916,8 milions d’euros, un 4,6% superior a la de l’any 2002, i una 
xifra que suposa el 26% de la inversió de l’Estat espanyol: 
 

 2002 2003 
Despesa en innovació tecnològica (milers d’euros) 2.787.332 2.916.821 
Despesa en activitats per a la innovació (%)   
R+D interna 39,3 37,1 
R+D externa 17,8 24,8 
Compra de maquinària i equips 23,8 20,4 
Disseny i preparatius producció/distribució 6,2 9,5 
Formació, adquisició coneixements externs i comercialització 12,9 8,2 
Indicadors d’intensitat d’innovació (%)   
Despesa innovació/xifra negoci total empreses 0,9 1,1 
Despesa innovació/xifra negoci empreses innovadores 2,1 2,4 
Despesa innovació/xifra negoci empreses amb activitat R+D 2,5 2,1 

Taula 1.3: Despeses en innovació de l’empresa catalana.     Font: INE i IDESCAT 
 

La taula 1.4 mostra el nombre d’empreses innovadores, és a dir, el nombre d’empreses 
amb activitats innovadores en l’any en curs: 
 
 Valor Variació (%) 
 2002 2003 2003 
Empreses innovadores 7.225 6.513 -9,9 
Empreses amb despesa interna en:    
R+D interna 1.810 2.230 23,2 
R+D externa 1.020 1.378 35,1 
Compra de maquinària i equips 4.104 2.562 -37,6 
Disseny i preparatius producció/distribució 1.781 744 -58,2 
Formació, adq. Coneixements externs i comercialització 5.111 3.818 -25,3 
Empreses innovadores en els darrers tres anys 9.164 7.921 -13,6 
% sobre el total d’empreses 21,0 21,5 - 
segons el tipus d’innovació    
de producte 5.570 5.351 -3,9 
de procés 6.818 6.069 -11,0 
de producte i procés 3.224 3.499 8,5 
Empreses EIN 10.027 9.119 -9,1 
% EIN sobre el total 23,2 24,7 - 
Empreses EIN que han cooperat en innovació 1.376 1.618 17,6 
Empreses EIN  que demanen patents 604 690 14,2 

Taula 1.4: Nombre d’empreses catalanes innovadores.     Font: INE i IDESCAT 

 
Les empreses EIN són les empreses innovadores en els darrers tres anys més aquelles 
que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període. 

De l’any 2002 al 2003 s’observa una tendència a la baixa en l’esforç innovador de les 
empreses catalanes. Caldrà esperar noves dades per veure si aquesta evolució es 
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recupera o se segueix la tendència negativa. En qualsevol cas es tracta de valors bastant 
superiors als dels anys 90. A l’any 1998 hi havia 5.234 empreses amb activitats 
innovadores. En 5 anys, malgrat el descens en l’any 2003, ja n’hi havia un 24,4% més.  

Com s’observa tot seguit a la taula 1.5, en el percentatge d’empreses innovadores, 
Espanya (les dades de Catalunya són molt similars) se situa a la cua d’Europa: 

 Total Indústria Serveis Petites Mitjanes Grans 
UE-15 44 47 40 39 60 77 
Bèlgica 50 59 42 45 64 76 
Dinamarca 44 52 37 40 54 67 
Alemanya 61 66 57 55 72 86 
Grècia 28 27 33 26 32 45 
Espanya 33 37 25 30 45 67 
França 41 46 34 31 52 76 
Itàlia 36 40 25 33 56 71 
Països Baixos 45 55 38 39 59 79 
Portugal 46 45 50 40 67 76 
Finlàndia 45 49 40 40 54 74 
Suècia 47 47 46 42 60 72 
Regne Unit 36 39 33 32 47 57 

Taula 1.5: Percentatge d’empreses amb activitats innovadores a Europa  
Font: EUROSTAT i INE (2000) 
Nota: És evident que aquesta font considera el concepte d’activitat innovadora diferent a 
l’Idescat donat que els percentatges són diferents, però serveix per comparar els resultats amb els 
de la resta d’Europa. 

 
Per sectors, tal i com es presenta a la taula 1.6, el que dedica més recursos a la 
innovació és el sector de la maquinària i material de transport: 

Maquinària, material de transport 753.301 36,4 % 
Química 370.858 17,9 % 
Fusta, paper, edició i arts gràfiques 212.276 10,3 % 
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 179.634 8,7 % 
Alimentació, begudes i tabac 177.291 8,6 % 
Manufactures metàl·liques 98.061 4,7 % 
Metal·lúrgia 87.624 4,2 % 
Cautxú i matèries plàstiques 70.206 3,4 % 
Productes minerals no metàl·lics 58.435 2,8 % 
Manufactures diverses 56.009 2,7 % 
Indústries extractives i del petroli 3.416 0,2 % 
Total Indústria (milers d’euros) 2.067.111 100% 

Taula 1.6: Despeses en innovació a Catalunya per sectors.     Font: INE (2000) 
Nota: És de suposar que en la quantitat de “Maquinària i material de transport” hi va inclòs una 
bona part del sector elèctric i electrònic. 

 
1.3.10.  Sectors d’alta i mitjana tecnologia 
A Catalunya hi ha 1.084 empreses en els sectors industrials d’alt i mig-alt contingut 
tecnològic i de serveis basats en el coneixement, el 28,6% del total estatal. Es 
reparteixen de la següent manera: 
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- 245 manufactureres d’alta tecnologia, empleant a 54.300 persones. 
- 643 manufactureres de mitja-alta tecnologia empleant a 245.100 persones. 
- 196 serveis d’alta tecnologia, empleant a 73.600 persones. 

La suma del total dels treballadors d’aquestes empreses és de 373.000 ocupats, el 13,5% 
del total català.  

Cal fer especial atenció als sectors de mitja-alta tecnologia perquè són els més 
innovadors. D’entre ells, destaca la indústria química, que genera un 26% del valor 
afegit total de l’economia catalana, la indústria de l’automòbil (22%), el sector de la 
maquinària i els equips (18,7%), la indústria farmacèutica (12,6%) i la maquinària i 
aparells electrònics (11,4%). 
En el mercat exterior, l’any 2002, els productes d’alta tecnologia van generar l’11,3% 
de les exportacions catalanes. Aquest percentatge és superior al 8,6% que va presentar 
el conjunt de l’Estat espanyol, però és molt inferior al gairebé 20% que presentava 
l’Europa dels quinze.  

Malgrat que un 30-35% de les PIMEs ja són exportadores, el repte consisteix en la 
instal·lació a l’exterior, seguint els passos de les multinacionals catalanes existents amb 
instal·lacions productives arreu del món. En aquest sentit, la política de l’empresa ha 
d’aconseguir aglutinar, sota el paraigües de la innovació, polítiques de foment i 
consolidació d’aquests altres factors de competitivitat, com ara la internacionalització. 
 

1.3.11.  Equipament i ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) 
 
Es pot dir que les PIME catalanes utilitzen les TIC de forma intensiva, com es pot veure 
a continuació a la taula 1.7: 

 2001 2002 2003 
Connexió a Internet 92,0 94,6 95,6 
Correu electrònic 86,6 92,7 94,7 
Intranet 31,9 42,6 39,8 
Pàgina web 52,1 54,2 57,1 
Domini propi 46,9 49,7 - 
Compren per internet 14,6 23,9 29,6 
Venen per internet 6,8 9,4 7,4 
Compren o venen per internet 18,5 30,0 32,6 

Taula 1.7: Percentatge de l’equipament i ús de les TIC a la PIME catalana 
Font: DURSI i Idescat 

 
Malgrat tot, encara no s’ha implantat el comerç electrònic com a mitjà habitual per fer 
negoci. Tot i així, convé destacar que en dos anys se n’ha incrementat un 14% l’ús. 

Destaca el fet que el 95,6% de PIMEs tenen accés a internet i el 94,7% utilitzen el 
correu electrònic. Cal dir que els valors són molt semblants als indicadors generals que 
inclouen les grans empreses. 
 
1.3.12.  Personal en R+D 

Les xifres que posen de manifest el reduït esforç de Catalunya en R+D+i també es 
deuen, en part, a la manca de massa crítica del sistema i la dificultat per a la 
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incorporació de científics i per al desenvolupament de la carrera de recerca dels joves 
investigadors. No obstant, a la taula 1.8, es pot veure una favorable evolució: 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Nombre de persones 20.023 21.896 25.107 26.037 28.038 33.410 
Creixement anual 12,7 % 9,4 % 14,7 % 3,7 % 7,7 % 16,1 % 

     Taula 1.8: Total de persones que es dediquen a la R+D en equivalència a la dedicació plena 
       Font: INE 
 
A la taula 1.9, es presenten els resultats desglossats per àmbits: 
 

 Valor Variació (%) 
 2002 2003 2003 
Personal 28.038 33.410 19,2 
   dones 10.351 12.600 21,7 
   Administració pública 2.931 3.579 22,1 
      dones 1.568 1.932 23,2 
   Ensenyament superior 8.798 11.678 32,7 
      dones 3.584 5.126 43,0 
   Empreses i IPSAL 16.307 18.153 11,3 
      dones 5.199 5.542 6,6 

Investigadors 15.404 18.386 19,4 
   dones 5.432 6.839 25,9 
   Administració pública 1.914 2.488 30,0 
      dones 936 1.226 30,9 
   Ensenyament superior 6.968 8.905 27,8 
      dones 2.662 3.535 32,8 
   Empreses i IPSAL 6.522 6.993 7,2 
      dones 1.833 2.078 13,4 

Tècnics 8.106 10.009 23,5 
   dones 2.658 3.183 19,7 
   Administració pública 654 627 -4,1 
      dones 400 375 -6,2 
   Ensenyament superior 1.102 1.656 50,3 
      dones 488 797 63,5 
   Empreses i IPSAL 6.351 7.726 21,7 
      dones 1.771 2.011 13,6 

Auxiliars 4.528 5.014 10,7 
   dones 2.262 2.578 13,9 
   Administració pública 363 464 27,8 
      dones 232 331 42,8 
   Ensenyament superior 729 1.118 53,4 
      dones 435 794 82,7 
   Empreses i IPSAL 3.436 3.432 -0,1 
      dones 1.596 1.452 -9,0 

Taula 1.9: Personal en R+D per àmbits. Total i dones  

Font: Idescat i INE 
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L’any 2003, el nombre de personal a Catalunya dedicat a tasques d’R+D+i va ser de 
33.410 persones, i mostra un creixement interanual del 19,2%. La participació femenina 
va ser del 37,7%.  

Per tipus de personal convé destacar que el 55% del total són investigadors i d’aquests, 
el 38% són de l’àmbit empresarial. El nombre de dones investigadores representa el 
37% del total. Pel que fa al personal tècnic, aquests representen un 30% del total del 
personal i un 77% és del sector empreses. El nombre de dones tècniques representa el 
32% del total. Una de les variacions interanuals més accentuades les van registrar les 
dones investigadores (25,9%).  

En l’àmbit internacional, Catalunya s’apropa molt al valor que presenta la mitjana 
europea, mentre que encara queda lluny de la mitjana de l’OCDE, que se situa en 6,6 
investigadors per miler d’ocupats, els Estats Units (7,9 per mil), el Japó (9,7 per mil), i 
els països escandinaus (entorn de 10 per mil). 

Aquesta comparativa amb l’OCDE del nombre d’investigadors es mostra a la taula 1.10: 
 

 Investigadors Per mil treballadors 
Alemanya 259.214 6,7 
Catalunya 14.812 5,5 
Espanya 76.670 4,9 
Estats Units *** 1.114.100 7,9 
Finlàndia 26.162 11,4 
França * 160.424 6,8 
Grècia * 14.828 3,8 
Holanda * 40.623 5,1 
Itàlia * 64.886 2,9 
Japó  647.572 9,7 
Regne Unit ** 157.662 5,5 
UE-15 * 919.313 5,6 
OCDE * 3.235.631 6,6 

         Taula 1.10: Investigadors en R+D i tant per mil sobre l’ocupació total. 
           Font: OCDE - Science and Technology Statistical Compendium (2000).    * 1999,  ** 1998, *** 1997 
 
A més, en la taula 1.11, es pot veure com en el percentatge d’investigadors en el sector 
privat és baix, si el comparem amb la mitjana europea o amb la d’altres països 
desenvolupats: 
 

 Empreses Educació superior Administració 
Catalunya (2003) 38,1 48,4 13,5 
Espanya (2003) 24,0 58,0 17,0 
UE-15 (2002) 50,0 35,0 13,0 
Estats Units (1997) 82,0 12,0 4,0 
Japó (2000) 65,0 28,0 5,0 

Taula 1.11: Distribució del nombre d’investigadors per sectors (%) 
Font: INE, EUROSTAT, R&D expediture and personnel in Europe, S.Frank, Statistics in Focus 

 
Les empreses de [1], tenen un 4% de la plantilla treballant en R+D, de les quals, un 70% 
són titulats superiors. Aquest valor és el percentatge en el qual es mouen les empreses 
innovadores. 
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1.3.13.  Publicacions científiques 
La publicació d’articles en revistes científiques especialitzades, com la manera principal 
de difondre els resultats de la recerca fonamental, és un indicador de la densitat, el 
dinamisme i la internacionalització del sistema de ciència i tecnologia d’una societat. 
En comparació amb els països europeus, la producció científica per càpita de l’any 2001 
va situar Catalunya en quart lloc amb 0,45 articles per investigador, després d’Itàlia, 
Holanda i el Regne Unit (0,48, 0,45 i 0,45, respectivament). Cal destacar que aquests 
països es caracteritzen per tenir un baix índex d’investigadors.  
Si es té en compte la qualitat, mesurada pel nombre de citacions que es fan de cada 
article, Catalunya es troba per sota de la mitjana europea, tal i com es presenta a 
continuació a la taula 1.12: 

 Articles ’99 - ’00 Citacions ’02 Citacions/articles 
Estats Units 504.502 3.745.861 7,42 
Holanda 36.933 266.400 7,21 
UE-15 622.492 3.759.858 6,04 
Catalunya 10.967 58.465 5,33 
Espanya 42.329 211.057 4,99 
Japó 137.121 666.702 4,86 

Taula 1.12: Comparació quantitativa i qualitativa de la producció científica catalana 
 Font: NCR i Statistics on Science and Technology in Europe (EUROSTAT 2004) 

 
Pel que fa als camps científics, a Catalunya destaca la producció en biomedicina i 
ciències de la salut. El camp de l’enginyeria només suposa un 11,9% dels articles i un 
6,3% de les cites. 
També cal dir que aproximadament un 28% dels articles publicats des de Catalunya es 
fa en col·laboració internacional. 
 
1.3.14.  Patents 

Pel que fa al nombre de patents, segons dades de l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques, a Catalunya durant el 2003 van ser sol·licitades 713 patents nacionals per 
persones residents, que constituïen el 25,4% de les patents sol·licitades a tot l’Estat 
espanyol.  

D’altra banda, com es presenta a la taula 1.13, es van sol·licitar, durant l’any 2001, 392 
patents europees, és a dir, 62 sol·licituds per milió d’habitants, mentre que la mitjana de 
la Unió Europa va ser de 168,3 sol·licituds per milió d’habitants: 
 

Suïssa 512,1  Estats Units 177,3 
Suècia 383,0  UE-15 168,3 
Finlàndia 377,4  França 150,2 
Alemanya 320,4  Regne Unit 138,4 
Països Baixos 255,4  Itàlia 80,6 
Dinamarca 225,7  Catalunya 62,0 
Japó 186,9  Espanya 28,8 

Taula 1.13: Sol·licitud de patents europees per milió d’habitants.     Font: EUROSTAT (2001) 
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Les dades de la taula 1.13 evidencien que, en aquest aspecte, Catalunya presenta un 
dèficit molt gran respecte de la resta d’Europa. 

Segons [1], els sectors que més patents sol·liciten i obtenen són els de construcció de 
maquinària, metal·lúrgia i l’elèctric/electrònic. 

 

1.4. Causes de la feblesa del sistema d’R+D+i i actuacions 
 
S’ha vist que els esforços en R+D+i són força inferiors als dels països més avançats. Els 
principals punts febles són: 

- Una estructura productiva en què predominen les PIMEs, les quals: 
- Tenen una capacitat reduïda de portar a terme estratègies innovadores. 
- Tenen una baixa presència en els sectors d’alta tecnologia i de base tecnològica. 

- Una reduïda cultura innovadora empresarial, una debilitat en la gestió de la 
innovació i una utilització limitada de tecnologies avançades de producció. 

- Una baixa presència d’enginyers i científics a les empreses. 

Aquestes debilitats de la PIME s’accentuen degut a un desenvolupament insuficient 
d’infraestructures de suport a la innovació, com centres tecnològics i altres entitats i una 
escassa articulació entre els diferents agents del sistema. 

No obstant, en els darrers anys cal destacar l’augment de l’ocupació, superior a la 
mitjana europea, en activitats manufactureres de tecnologia alta i mitjana-alta i en 
serveis intensius en coneixement, la qual cosa també ha comportat un creixement de les 
exportacions de contingut tecnològic alt.  

Determinats sectors i certes tecnologies com la biotecnologia, la indústria aeroespacial o 
el sector d’energies renovables presenten un fort potencial de creixement. De fet, en 
gairebé tots els sectors hi ha empreses capaces d’innovar. La presència d’aquestes 
empreses suposa un mercat més exigent, i aquest fet també pot ser un motor i un 
dinamitzador de la innovació.  

A l’Annex D es dóna un cop d’ull a aquests sectors emergents de gran contingut 
innovador, que suposen la primera prioritat en les actuacions previstes. 

També en els darrers anys s’han fet avenços importants en la transferència de 
coneixement i tecnologia, amb un augment de l’activitat dels centres de transferència de 
tecnologia, de les universitats i de les xarxes creades en el context del Pla d’innovació 
2001-2004, com són la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (xarxa IT) 
o la xarxa de trampolins tecnològics. Així mateix, noves estructures, com ara els parcs 
científics, han afavorit les relacions entre la universitat i les empreses. 

L’Annex B explica amb més detall la funció i la interrelació entre aquests i d’altres 
centres dedicats a la difusió del coneixement. 

També cal considerar el paper important que en el sistema mateix hi tenen els agents 
financers, operadors privats o públics de capital risc, inversors privats, i bancs i caixes 
d’estalvi, que encara tenen una funció limitada i que poden ajudar a la creació 
d’empreses de base tecnològica i l’impuls de projectes d’innovació empresarial.  

Finalment, cal destacar que les polítiques de les institucions europees, de 
l’Administració de l’Estat i l’autonòmica, i les agències de promoció econòmica local 
(vinculades a ajuntaments, diputacions o consells comarcals), tenen una influència 
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decisiva en el foment de la R+D+i, però els recursos públics destinats han estat molt 
limitats per impulsar l’avenç que requereix el sistema. També hi ha hagut una 
coordinació escassa tant entre les polítiques autonòmiques i estatals.  

En funció d’aquest anàlisi, [2] defineix deu objectius: 

1. Incrementar la dimensió del sistema de recerca i desenvolupament atraient talent i 
potenciant la inserció al sistema de joves investigadors. 

2. Impulsar el sistema universitari, els centres i les infraestructures que avui dia 
necessiten la recerca i el desenvolupament avançats i d’alta qualitat. 

3. Continuar impulsant la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya perquè sigui 
competitiva en l’àmbit internacional i que permeti la plena integració en l’espai 
europeu de recerca. 

4. Afavorir l’esperit emprenedor i la creació d’empreses de base tecnològica 
incrementant els projectes conjunts entre universitats, centres de recerca i 
empreses i la transferència de tecnologia i de coneixement. 

5. Afavorir la inserció d’investigadors i investigadores i de capital humà qualificat al 
sector empresarial. 

6. Consolidar el model de recerca, transferència de tecnologia i innovació de 
Catalunya. 

7. Incrementar la capacitat d’innovació de les empreses establertes a Catalunya i 
afavorir-ne la internacionalització. 

8. Elaborar una estratègia sectorial i tecnològica específica que actuï com a motor de 
desenvolupament de l’economia i del canvi estructural de les activitats 
productives.  

9. Millorar la coordinació de les polítiques de recerca i desenvolupament, 
d’innovació i de desenvolupament econòmic, social i cultural de la Generalitat de 
Catalunya per tal de situar el país en un lloc de referència en el camp de les 
polítiques de suport a la recerca i la innovació. 

10. Promoure la comunicació i la difusió de la ciència i la tecnologia perquè el conjunt 
de la societat reconegui encara més la importància de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació. 
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2.    Internacionalització  
 
 
2.1.  Introducció 
 
L’època actual es caracteritza per una situació de canvi continu degut a la globalització 
de l’economia, que suposa un impuls del mercat exterior i una menor dependència del 
mercat interior.  

Es tracta d’una dinàmica que s’ha accelerat en els darrers anys essencialment per dos 
factors: 

- La liberalització del comerç, amb àrees com la Unió Europea, així com acords 
bilaterals de reducció d’aranzels.  

- Els avenços tecnològics, les comunicacions globals com internet, i fenòmens que 
tenen lloc a nivell internacional com l’aparició de noves marques i productes, la 
multiplicació de nínxols de mercat o els cicles econòmics interdependents.  

Aquestes variables fan pensar que es tracta d’un procés no només irreversible sinó que 
es continuarà accelerant en el futur. 

Darrerament, en el mercat internacional, s’observen les següents tendències: 

- S’està passant d’un creixement generalitzat del comerç exterior, que ha caracteritzat 
a les últimes dècades, a un nou escenari, en el qual s’alenteix el creixement de les 
exportacions en els països desenvolupats i s’acceleren les exportacions de països de 
baix cost. 

- Per fer front a aquest alentiment, els països desenvolupats estan augmentant la seva 
inversió directa en els països de baix cost, cosa que els facilita continuar-ne la 
producció mantenint les activitats de valor afegit en els seus mercats tradicionals.  

- També s’està produint un augment considerable de les importacions procedents de 
països de baix cost, un increment que permet optimitzar l’aprovisionament 
d’algunes empreses, especialment les industrials.  

Abans, el mercat exterior era el recurs per si fallava l’interior, i si hi calia recórrer, es 
feia amb presses i sense anàlisis previs. Actualment, no es pot actuar d’aquesta manera. 
Les empreses s’han de plantejar possibles estratègies, i d’entre elles cal plantejar-se la 
internacionalització, encara que la conclusió final sigui no dur-la a terme. 

Cal tenir en compte que la internacionalització també pot venir motivada per una 
disminució de la demanda del mercat intern, és a dir, no sempre es tractarà d’una 
estratègia, sinó que també pot ser una necessitat. 

Cal dir que el procés de globalització també influeix en el sistema d’innovació, ja que la 
gran mobilitat que existeix, permet incorporar a l’estructura catalana investigadors d’alt 
nivell i prestigi reconegut que donin un impuls al sistema de R+D+i del país. 

És molt rellevant que les universitats, les empreses i els centres de recerca de Catalunya 
siguin pols d’atracció per a investigadors d’arreu que facin recerca avançada i 
competitiva. 

La internacionalització també facilita la col·laboració amb institucions d’altres regions i 
països i la participació catalana en els programes europeus i internacionals.   
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En les PIMEs, la internacionalització contribueix a desenvolupar la seva competitivitat, 
ja que possibilita l’accés, no només a un mercat molt més gran, sinó a l’accés a know-
how, tecnologia, estàndards de producció existents en altres països, economies d’escala 
i la búsqueda de costos menors. La internacionalització també fomenta la cooperació o 
aliances amb empreses a l’exterior.  

A l’annex F es comenten els avantatges i inconvenients a l’hora de créixer. 

La internacionalització consta de les següents fases: 

- Fase 1: Exportació informal (empresa exportadora) 
Vendes directes a través de majoristes, comissionistes, importadors o empreses. 

- Fase 2: Exportació formal (empresa amb presència a l’exterior) 
Vendes a través de delegacions comercials, representants i/o agents comercials.  

   Disponibilitat d’infraestructura: oficines, centres de distribució o magatzems. 

- Fase 3: Implantació productiva (empresa multinacional) 
Procés productiu parcial o complet, procés de producció i/o d’ensemblatge. 

 

2.2.  Avantatges de la internacionalització 
 
El concepte d’internacionalització ha canviat. Deixa de ser un procés per assolir un 
benefici addicional i passa a ser una activitat pròpia de l’empresa per tal d’incrementar 
la seva rendibilitat, mantenir la productivitat i assegurar la seva competitivitat.  

Compta amb els següents avantatges potencials: 
 
Servir a nous clients i accedir a nous mercats 
La internacionalització proporciona l’accés a mercats, tant desenvolupats com 
emergents, que suposen un augment de clients potencials. 

L’entrada en aquests mercats és sovint l’única via de creixement per a aquelles 
empreses situades en mercats madurs, com també una manera d’augmentar la 
productivitat mitjançant la utilització d’economies d’escala, i un obstacle per a la 
formació de nous competidors locals que posin en perill la posició de l’empresa en el 
mercat d’origen.  

Les empreses hauran d’estudiar l’estratègia òptima per maximitzar el valor capturat a 
cada mercat en funció de les necessitats del producte o sector específic, definint si 
exportar des del país d’origen, nomenar un agent comercial en el país de destinació o 
establir un centre de distribució, entre altres opcions.  

A més, cal introduir en el producte en qüestió les modificacions necessàries per 
adequar-lo a les necessitats específiques d’un consumidor final diferent. Pot ser 
necessari canviar el disseny del producte, ja que el mateix missatge pot tenir 
connotacions diferents segons el mercat, i pot ser que s’hagi de canviar la definició del 
propi producte en sí.  
 
Servir a clients actuals en els nous mercats i defensar-ne les relacions existents 
La internacionalització també pot ser necessària per defensar i mantenir la posició amb 
els clients actuals que s’obrin a nous mercats. L’empresa, com a proveïdora, els ha de 
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seguir, ja que els contractes d’aprovisionament acostumen a ser a llarg termini, i 
suposen mantenir una relació estreta en les tasques d’R+D+i. 

La decisió de no acompanyar els clients als nous mercats pot comportar la pèrdua 
d’aquesta relació en els mercats d’origen. Per això, la internacionalització pot sorgir 
com una estratègia de reacció necessària davant del comportament dels clients. 
 
Accedir a noves fonts de talent 
L’entrada en nous mercats permet la millora de la competitivitat per a l’empresa, tant en 
el nou mercat com en el mercat d’origen, en facilitar l’accés a recursos humans i 
tecnològics i d’altres recursos, com ara els energètics, naturals, etc. 

En alguns països de baix cost, hi ha moltes persones amb un nivell educatiu elevat i 
formació especialitzada en diversos àmbits organitzatius. Fins i tot es pot donar el cas 
de que en el mercat d’origen no hi hagi personal qualificat.  

Alguns dels països de baix cost proporcionen l’accés a noves tecnologies que milloren 
la producció, i els països més desenvolupats són els que marquen els nous estàndards 
tecnològics. La presència en aquests mercats és fonamental per no quedar-se obsolet a 
mig termini.  
 
Identificar a nous competidors i competir més eficaçment 
Amb el procés d’internacionalització estan apareixent nous competidors amb noves 
maneres de competir.  

Per tant, és essencial estar present en els nous mercats per identificar i conèixer els nous 
competidors i per poder crear estratègies competitives adequades per defensar la posició 
competitiva actual.  

Una d’aquestes estratègies consisteix a establir acords amb aquests nous competidors 
per actuar en els nous mercats o en els mercats d’origen, com és el cas dels joint-
ventures. 
 
Globalitzar estructures de costos 
Amb la internacionalització, a vegades es busca la substitució de proveïdors actuals pels 
de baix cost o el desplaçament parcial o total de la producció a països de baix cost. Les 
fonts d’estalvi de costos són: 

- Mà d’obra: el cost salarial d’un operari de producció d’un país de baix cost puja de 
mitjana el 10% del cost salarial d’un treballador en un país desenvolupat.  

- Actius: reducció de costos dels actius, és a dir, una reducció dels costos fixos. 
- Aprovisionament: les matèries i els serveis bàsics poden ser més barats que en els 

països desenvolupats. 
- Economies d’escala: l’entrada en un mercat més gran i la possibilitat de fabricar més 

productes redueix els costos directes. 
- Incentius especials: els ofereixen els governs de països de baix cost i suposen un 

estalvi addicional. 

No obstant, cal tenir en compte que aquests trasllats impliquen costos logístics, de 
transport, despeses de gestió, tipus de canvi i divises i possible duplicitat de despeses 
fiscals.  



Pàg. 28                                                                                                                                            Memòria 

 

Altres fenòmens a tenir en compte: 

La deslocalització industrial, que suposa el trasllat de part de la producció a tercers 
països i per tant, la pèrdua de llocs de treball. La internacionalització no s’hauria 
d’entendre com un trasllat sinó com l’obertura de nous mercats i plantes productives 
mantenint les instal·lacions actuals, i per tant, respectant els llocs de treball dels 
catalans.  

Una empresa competitiva no hauria de sortir a l’exterior només per obtenir menors 
costos de fabricació o avantatges fiscals. Hi ha altres factors productius diferents del 
preu, com són unes majors inversions en capital humà, R+D+i, béns d’equip, i també 
millores organitzatives i de gestió i la implicació de tots els actors socials. 

Les activitats que s’estan duent a terme per enfortir el teixit industrial català han de 
servir per minimitzar la deslocalització de les empreses. Un fort teixit industrial català 
no només ha d’impedir la sortida de les empreses sinó que ha de atreure a les 
multinacionals estrangeres, i al mateix temps impulsar la internacionalització. Tot és 
compatible. 

Justament, la presència de filials estrangeres és també important perquè enforteixen el 
teixit empresarial del país, oferint llocs de treball, però també contribuint a la despesa 
nacional en R+D+i i permetent un procés de difusió, i per tant de transferència 
tecnològica, amb proveïdors, clients, socis i d’altres entitats que milloren la 
competitivitat empresarial de Catalunya. 

 

2.3.  Diagnosi de la Internacionalització a Catalunya 
 

2.3.1. El COPCA 
El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) és l’instrument de la 
Generalitat de Catalunya per promoure la internacionalització de l’empresa catalana i la 
seva adaptació a les noves pautes de l’economia mundial.  

El COPCA està format per la Generalitat de Catalunya, les Cambres de Comerç i 
Indústria catalanes, les principals associacions sectorials i d’exportadors, així com per 
entitats relacionades amb el món empresarial, financer i de la formació en l’àmbit del 
comerç exterior. En total, gairebé són 100 entitats membres.  

Com a centre de serveis a la internacionalització de l’empresa catalana, el COPCA 
disposa d’equips experts especialitzats en la iniciació a l’exportació, en l’assessorament 
per mercats i en la consolidació de la internacionalització de l’empresa els quals estan 
ubicats arreu del món, tant a Catalunya com als 31 països on operen els 37 Centres de 
Promoció de Negocis que conformen la seva xarxa externa. 

A l’Annex G es presenta el procés estratègic que duen a terme conjuntament el COPCA 
i les empreses participants a través d’un dels serveis principals: el programa NEI. 
 

2.3.2. El Pla per a la Internacionalització 
Darrerament, Catalunya ha avançat notablement en l’àmbit de la internacionalització. 
Les exportacions, importacions i inversió directa a l’exterior, les principals variables del 
grau d’internacionalització de l’economia, han crescut a un ritme lleugerament superior 
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respecte els països desenvolupats de l’entorn, però en les estadístiques, Catalunya 
encara està per sota de la mitjana europea, com es veurà més endavant. 

La implantació del Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana 2005-2008 
[3], vol implantar un nou model que permeti al país fer un pas endavant per afrontar 
amb èxit els desafiaments dels propers anys en una economia cada cop més oberta. 

El Pla és l’eina del COPCA per ajudar a l’empresa catalana i recull les iniciatives per 
afrontar la seva sortida a l’exterior. Proporciona solucions específiques per a qualsevol 
empresa, adaptades a la seva mida i al seu sector d’activitat, i ofereix solucions per a 
totes les fases del procés d’internacionalització. 

Segons les conclusions de la diagnosi i en funció de les necessitats plantejades per les 
empreses, s’han dissenyat cinc eixos estratègics que recullen les actuacions que 
impulsaran la internacionalització de l’economia catalana. 

Aquests cinc eixos i les seves corresponents línies es tradueixen en objectius que 
permetin avançar en la internacionalització de les empreses i arribar a un elevat nivell 
de consolidació de l’economia catalana.  

Els principals objectius de [3] són els següents: 

- Multiplicar les exportacions de Catalunya per 1,35 
- Augmentar fins a 15.000 el nombre d’empreses exportadores regulars 
- Aconseguir un flux d’inversió global d’IDE entre 2005 i 2008 de 25.000 M€ 
- Incrementar el pes de les exportacions de serveis sobre el total fins arribar al 15% 
- Polítiques d’internacionalització estructurades sectorialment 
- Creixement positiu del grau d’obertura dels sectors 

L’Annex E conté una síntesi dels eixos i línies del Pla, i en l’Annex F, s’analitza el 
model empresarial català davant de la internacionalització. 

 
2.3.3. Indicadors 

Els indicadors principals que s’utilitzen per a mesurar el grau d’internacionalització són 
les exportacions, importacions i inversions directes a l’exterior.  

Malgrat, com es pot veure a l’Annex F, tractar-se d’una economia tradicionalment 
tancada, en els últims anys s’han fet a Catalunya grans avenços aconseguint una 
evolució paral·lela a la de les principals economies desenvolupades. 

A més, Catalunya és un referent en internacionalització a l’Estat espanyol, ja que, 
representant el 18% del PIB espanyol, efectua el 27% de les exportacions. 

En el període 1995-2003, les exportacions han crescut a un ritme del 9,9% anual, davant 
del 6% de la Unió Europea; les importacions han crescut un 9,7%, també per sobre del 
6% de la Unió Europea, i la inversió directa a l’exterior de les empreses catalanes ha 
crescut a un ritme del 21,5% davant del 20% dels països comunitaris. 

Malgrat aquest creixement, des de l’any 2001, s’aprecia un alentiment a Catalunya i en 
els països de la Unió Europea, que coincideix amb un fort creixement de les 
exportacions dels països de baix cost.  

La situació respecte d’altres països de l’OCDE s’il·lustra a les figures 2.1 i 2.2: 
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Figura 2.1: Exportacions més importacions sobre el PIB (%).   
Font: Idescat, Eurostat, OCDE (2003) 
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Figura 2.2: Exportacions sobre el PIB (%).     Font: Idescat, Eurostat, OCDE (2003) 

 
Tot i estar lluny de les xifres més elevades, a Catalunya, les exportacions han tingut un 
paper important en el creixement en la producció d’alguns sectors, especialment els de 
so i imatge i els materials de transport. 

L’economia catalana presentava un grau d’obertura a l’exterior del 66% el 2003 
(mesurat en volum d’exportacions més importacions sobre el PIB). Aquest alt 
percentatge però, es deu més a les importacions que a les exportacions. 

Un dels dèficits a l’hora d’exportar és el reduït nombre de grans empreses, que són les 
que tenen un potencial d’exportació més gran. Tot i això, cal valorar l’aportació de la 
PIME. L’any 2003, Catalunya comptava amb 11.286 empreses amb exportació regular. 

Les xifres mitjanes de facturació i de la plantilla de la mostra d’empreses escollides per 
a l’estudi de [4], indica que es tracta bàsicament d’un col·lectiu de PIMEs, i 
pràcticament per a la meitat d’elles, les exportacions suposen més del 50% de la 
facturació. 

Pel que fa a les importacions, Catalunya té una xifra superior a la majoria dels països 
desenvolupats. Cal tenir en compte que, les importacions, tot i ser un indicador de la 
internacionalització de l’economia, no ho és de l’empresa catalana. 

Un anàlisi sectorial de les importacions permet arribar a la conclusió de que els sectors 
més exportadors són també els que més importen. El 47% del total de les importacions 
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està concentrat en els tres sectors que acumulaven més percentatge d’exportacions el 
2003: indústria química, amb el 20%, equip elèctric, electrònic i òptic, amb el 14%, i 
material de transport, amb el 13% de les importacions sobre el total. 

Com en el cas de les exportacions, l’origen de les importacions també està condicionat 
per la proximitat del subministrador. D’aquesta manera, el 69% de les importacions de 
Catalunya provenen d’Europa. Sorprèn l’escassa rellevància dels exportadors mundials 
a Catalunya; per exemple, els Estats Units, tot i ser responsables de l’11% de les 
exportacions mundials, només representen el 3% de les importacions catalanes. 

En l’altre indicador, la inversió directe a l’exterior (IDE), Catalunya manté encara un 
nivell molt baix respecte la UE-15, tal i com es pot veure en la figura 2.3: 
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       Figura 2.3: Estoc sortint d’IDE sobre el PIB 
         Font: Direcció General de Comerç, Idescat, UNCTAD, Banc Mundial, OCDE, Anàlisi BCG (2000-2002) 
 
Aquest valor està molt relacionat amb el nombre d’establiments productius a l’exterior, 
i, com es veurà més endavant, el nombre de filials catalanes és insuficient. 

La major part de la inversió directa a l’exterior de Catalunya es concentra a Europa i 
Amèrica del Sud (70% i 20%, respectivament), mentre que només es destina el 7% a 
Amèrica del Nord i el 2% a Àsia.  

En termes generals i a causa de les particularitats del sector, els serveis solen representar 
una proporció del comerç exterior inferior a la de la indústria ja que la cadena de valor 
dels serveis és més local. La figura 2.4 mostra el pes dels dos àmbits en els indicadors 
d’internacionalització: 
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Figura 2.4: Percentatge d’indústria i serveis a Catalunya 
Font: INE, D.G Duanes, D.G Comerç, B.D Acicsa, Anàlisi BCG (2002)  
Nota: El Valor Afegit Brut no inclou agricultura, i Indústria no inclou construcció. 
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La proporció del sector serveis en l’economia catalana està en la línia dels països 
comparables de l’entorn. No obstant, el nivell d’exportacions i d’inversió a l’estranger 
de serveis, estan molt per sota de la resta dels països desenvolupats, i especialment, si 
no tenim en compte el turisme, tal i com es mostra en la figura 2.5: 
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 Figura 2.5: Percentatge del sector serveis en el comerç exterior (no inclou turisme) 
 Font : OCDE, UNCTAD, Eurostat, Anàlisi BCG 

 

Al contrari del que passa en el sector industrial, les PIMEs tenen un paper molt 
important en la internacionalització d’aquest sector, on ja representen gairebé el 50% de 
les exportacions. Aquest fet és determinant a l’hora de definir una política de suport a la 
internacionalització, marcada per la necessitat de prestar una atenció especial a les 
petites empreses que inicien el seu camí cap a l’exterior. 

Totes aquestes deficiències que s’han presentat en aquest anàlisi introductori, seran les 
línies prioritàries de [3]. 

 
2.3.4. Exportacions 
En la figura 2.6 es mostra l’increment de les exportacions catalanes en els darrers anys: 
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Figura 2.6: Les exportacions catalanes 
Font: D.G Duanes i D.G. Comerç.  Dades en milers de milions d’euros. 

 
Actualment les xifres d’exportació són més del doble que l’any 1995. L’estancament de 
l’any 2002 s’ha vist compensat pels bons resultats de l’any 2004, amb un increment 
4,4% respecte de l’any anterior: 
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2.3.5. Saldo comercial i taxa de cobertura 
 
La figura 2.7 il·lustra com el major increment de les importacions respecte del de les 
exportacions ha empitjorat el dèficit comercial de Catalunya, obtenint l’any 2004 el 
saldo comercial més baix i la menor taxa de cobertura dels darrers anys:  
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 Figura 2.7: Saldo comercial i taxa de cobertura a Catalunya 
Font: D.G Duanes i D.G. Comerç.  Dades en milers de milions d’euros.  
Nota: Els percentatges corresponen a la taxa de cobertura. 

 

La taula 2.1 presenta els resultats per províncies: 
 
 Exportacions Importacions % Exp % Imp Saldo Taxa cob.
Barcelona 23.215,4 37.225,8 79,9% 84,4% -14.010,4 62,4% 
Tarragona 2.855,2 4.989,3 11,3% 9,8% -2.134,1 57,2% 
Girona 2.243,3 1.423,4 7,7% 3,3% 819,9 157,6% 
Lleida 741,8 455,0 2,6% 1,0% 286,8 163,0% 

Taula 2.1: Exportacions, saldo comercial i taxa de cobertura per províncies 
Font: D.G Duanes i D.G. Comerç.  Dades en milions d’euros (acumulat gener-setembre 2004) 

 
Es pot veure com la província de Barcelona absorbeix la gran majoria del comerç 
exterior i que és la província que més contribueix al saldo negatiu català. D’altra banda, 
Lleida i Girona, que són les províncies amb un volum de vendes més petit a l’exterior, 
curiosament, presenten uns resultats positius de saldo i una taxa de cobertura bastant 
elevada. 

 
2.3.6. Exportacions per producte 
El que exporta Catalunya són bàsicament productes manufacturats d’entre els que 
destaquen els productes químics i els vehicles, i en menor mesura, els productes 
alimentaris, la construcció de maquinària i equips mecànics, els equips electrònics, els 
productes tèxtils, el material elèctric i el plàstic i el cautxú. 
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Cal destacar que de la classificació, només l’activitat d’edició, arts gràfiques i suports 
enregistrats presenta un saldo positiu i per tant una taxa de cobertura major que 100. 
Això significa que en tots els productes, la dependència de l’exterior supera la capacitat 
de situar els productes catalans a l’exterior. 

A la taula 2.2, es poden veure aquests resultats: 
 
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques   
CCAE – 93 

Exportacions 
    2003          2004 

% Var 
04-03 

% Total 
2004 

Saldo 
2004 

Taxa 
2004 

     Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 721,3 658,6 -8,7% 1,7% -1.349,8 32,8% 
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 721,3 650,6 -8,4% 1,7% -1.329,7 32,9% 
Silvicultura, explotació forestal i serveis relacionats 11,0 8,0 -27,2% 0,2% -20,1 28,5% 
     Pesca 55,8 64,3 15,3% 0,2% -117,5 35,4% 
Pesca, aqüicultura i serveis relacionats 55,8 64,3 15,3% 0,2% -117,5 35,4% 
     Indústries extractives 44,9 47,3 5,4% 0,1% -2.688,9 1,7% 
Extracció i aglomeració d’antracita, hulla, lignit i torba 0,9 0,6 - 0,0% -21,7 2,7% 
Extracció de petroli brut, gas natural, llevat de prospecció 0,0 0,0 - - -2.630,0 0,0% 
Extracció de minerals d’urani i de tori 0,0 0,0 - - - - 
Extracció de minerals metal·lúrgics 0,1 0,2 185,7% 0,0% -8,9 2,2% 
Extracció de minerals no metal·lúrgics ni energètics 43,9 46,5 5,8% 0,1% -28,2 62,2% 
     Indústries manufactureres 36.287,2 38.083,5 5,0% 96,9% -16.921,0 69,2% 
Indústries de productes alimentaris i begudes 3.237,7 3.423,4 5,7% 8,7% -492,8 87,4% 
Indústries del tabac 19,9 9,1 -54,3% 0,0% -506,6 1,8% 
Indústries tèxtils 1.689,4 1.616,6 -4,3% 4,1% -163,2 90,8% 
Indústries de la confecció i la pelleteria 1.165,9 1.106,6 -5,1% 2,8% -840,2 56,8% 
Cuir, marroquineria i sabateria 339,0 330,4 -2,5% 0,8% -268,1 55,2% 
Fusta i suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 256,7 246,8 -3,8% 0,6% -147,4 62,6% 
Indústries de paper 910,8 938,1 3,0% 2,4% -269,8 77,7% 
Edició, arts gràfiques i suports enregistrats 487,0 478,7 -1,7% 1,2% 286,5 249,1%
Coqueries, refinació del petroli i combustibles nuclears 353,7 380,6 7,6% 1,0% -1.453,5 20,8% 
Indústries químiques 7.928,1 8.249,4 4,1% 21,0% -2.645,0 75,7% 
Fabricació de productes cautxú i de matèries plàstiques 1.482,6 1.629,5 9,9% 4,1% -305,1 84,2% 
Indústries d’altres productes minerals no metal·lúrgics 613,7 653,8 6,5% 1,7% -15,7 97,7% 
Metal·lúrgia 719,2 913,4 27,0% 2,3% -1.722,9 34,6% 
Productes metal·lúrgics, llevat de maquinària i equips 1.127,7 1.208,2 7,1% 3,1% -263,3 82,1% 
Construcció de maquinària i equips mecànics 2.866,3 2.920,2 1,9% 7,4% -2.268,2 56,3% 
Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics 406,9 415,0 2,0% 1,1% -882,8 32,0% 
Fabricació de maquinària i materials elèctrics 1.639,4 1.874,9 14,4% 4,8% -680,6 73,4% 
Materials electrònics; aparells de ràdio,TV, comunicacions 2.165,0 2.165,0 0,0% 5,5% -1.136,8 65,6% 
Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió 627,4 636,6 1,5% 1,6% -1.333,3 32,3% 
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 6.699,6 7.302,7 9,0% 18,6% -1.039,1 87,5% 
Fabricació d’altres materials de transport 740,0 708,9 -4,2% 1,8% -127,8 84,7% 
Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres 811,0 875,6 8,0% 2,2% -645,4 57,6% 
     No classificats i resta de branques 546,8 449,9 -17,7% 1,1% 139,2 144,8%
TOTAL 37.655,9 39.303,6 4,4% 100,0% -20.938,0 65,2% 

Taula 2.2: Exportacions, saldo comercial i taxa de cobertura per activitats econòmiques 
Font: Idescat, D.G.Comerç (totes les dades són provisionals).  Xifres en milions d’euros. 
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2.3.7. Destinació de les exportacions 
Com indica la taula 2.3, les exportacions catalanes es continuen concentrant en el 
continent europeu en el 81,1%, i concretament a la UE-25, amb un 74,8% del total.  
 
 Exportacions 

     2003           2004 
% Var. 
04-03 

% Exp. 
2004 

Saldo 
2004 

Taxa 
2004 

    Europa 30.435,6 31.869,7 4,7 81,1 -10.301,0 75,6% 
 UE-15 26.674,1 27.942,0 4,8 71,1 -9.538,1 72,2% 
 UE-25 28.175,6 29.383,0 4,3 74,8 -9.482,9 75,6% 
 Resta d’Europa 2.260,0 2.486,7 10,0 6,3 -818,1 75,2% 
    Àfrica 1.342,0 1.389,7 3,6 3,5 -1.702,8 44,9% 
 Àfrica del nord 1.057,3 1.042,2 -1,4 2,6 -1.643,7 38,8% 
 Àfrica occidental 107,8 101,0 -6,3 0,3 -106,4 48,7% 
 Àfrica central, oriental i austral 176,9 246,5 39,4 0,6 47,3 123,7%
    Amèrica 3.269,5 3.345,1 2,3 8,5 -78,7 97,7% 
 Amèrica del nord 1.384,2 1.345,1 -2,8 3,4 -442,1 75,3% 
 Amèrica central i del sud 1.885,3 2.000,0 6,1 5,1 363,4 122,2%
    Àsia 2.305,1 2.362,2 2,5 6,0 -9.060,1 20,7% 
 Orient pròxim i mitjà 804,0 821,0 2,1 2,1 -155,6 84,1% 
 Altres països i territoris d’Àsia 1.501,1 1.541,2 2,7 3,9 -8.904,5 14,8% 
    Oceania i altres territoris 303,8 337,2 11,0 0,9 204,9 254,9%
 TOTAL 37.656,0 39.303,9 4,4 100 -20.937,7 65,2% 

Taula 2.3: Exportacions, saldo comercial i taxa de cobertura per destinació 
Font: Idescat, D.G.Comerç.  Xifres en milions d’euros. 

 
Destaca l’evolució als països de l’Àfrica central, oriental i austral, i a la resta d’Europa i 
a Amèrica del sud, amb creixements bastant per sobre de la mitjana. 

També s’observa com el saldo comercial és negatiu en gairebé totes les zones, i 
especialment Àsia, que amb un volum d’exportacions 13 cops menor que amb Europa, 
té gairebé el mateix dèficit comercial. També hi ha dèficit a l’Àfrica. Aquests resultats 
són deguts al menor cost dels articles en aquests continents. En canvi, a Amèrica la 
balança està gairebé equilibrada, mentre que a Oceania la taxa és molt elevada.   

A la taula 2.4 es presenten els resultats per països, on les evolucions de les exportacions 
són en general positives, destacant els increments a Turquia, Japó, Hongria, Brasil, i 
especialment França, per ser a més, el primer país de la llista. L’exportació a França 
explica 1,7 punts percentuals del creixement de les exportacions catalanes. 

Els 5 primers països clients de Catalunya, tots europeus, acumulen el 58,6% del total 
exportat, i els 8 primers el 68,1%. És a dir, que les exportacions estan bastant 
concentrades. 

Destaquen com a positius, els saldos comercials amb Andorra, Grècia i Portugal, i com 
especialment negatius, a la Xina i al Japó, i dins de la Unió Europea, particularment 
baixa és la taxa de cobertura a Suïssa i a Alemanya. 

Un fet que sorprèn és que, malgrat el saldo segueix sent negatiu en la majoria de països, 
si es fa un cop d’ull als països veïns: França, Portugal, Andorra, Marroc i el Regne Unit, 
en tots aquests països la taxa de cobertura supera el 100%: 
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  Exportacions 
2003           2004 

% Var. 
04-03 

% Exp. 
2004 

Saldo 
2004 

Taxa 
2004 

1 França 7.035,1 7.665,1 9,0 19,5 486,7 106,8%
2 Alemanya 4.733,6 4.811,5 1,6 12,2 -6.581,9 42,2% 
3 Itàlia 3.923,2 4.142,7 5,6 10,5 -2.756,3 60,0% 
4 Portugal 3.319,5 3.469,7 4,5 8,8 2.344,8 308,4%
5 Regne Unit 3.001,0 2.973,9 -0,9 7,6 104,2 103,6%
6 Països Baixos 1.325,8 1.426,8 7,6 3,6 -1.663,5 46,2% 
7 Estats Units 1.278,7 1.231,3 -3,7 3,1 -348,1 78,0% 
8 Bèlgica 1.109,4 1.109,4 0,0 2,8 -1.061,8 52,8% 
9 Mèxic 749,3 768,9 2,6 2,0 556,1 361,3%

10 Turquia 582,6 749,1 28,6 1,9 124,7 120,0%
11 Grècia 626,3 647,3 3,4 1,6 540,7 607,2%
12 Àustria 552,8 562,4 1,7 1,4 21,9 104,1%
13 Suïssa 501,9 504,7 0,6 1,3 -1.067,9 32,1% 
14 Andorra 446,4 467,3 4,7 1,2 433,0 1362,4%
15 Marroc 482,4 485,0 0,5 1,2 100,6 126,2%
16 Polònia 421,3 387,8 -8,0 1,0 123,6 146,8%
17 Xina 436,4 358,4 -17,9 0,9 -2.807,2 11,3% 
18 Japó 275,3 351,2 27,6 0,9 -3.126,6 10,1% 
19 República Txeca 347,5 341,4 -1,8 0,9 -120,1 74,0% 
20 Brasil 276,4 329,4 19,2 0,8 -275,0 54,5% 
21 Dinamarca 298,6 326,9 9,5 0,8 -95,9 77,3% 
22 Hongria 252,5 322,2 27,6 0,8 -126,0 71,9% 
23 Suècia 341,7 299,4 -12,4 0,8 -180,6 62,4% 
24 Rússia 257,3 269,9 4,9 0,7 -144,8 65,1% 

   Total 24 països 32.575,0 34.001,7 4,4% 86,5% -13515,4 71,6% 
   TOTAL 37.656,0 39.303,9 4,4% 100% -20.937,7 65,2% 

Taula 2.4: Els 24 països més importants de l’exportació catalana 
Font: Idescat, D.G.Comerç.  Xifres en milions d’euros. 

 
2.3.8. Exportacions segons el nivell tecnològic (R+D) 
 
A la taula 2.5, es classifiquen els resultats segons el nivell tecnològic: 

 Valor Variació (%) 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Total exportacions 37.275,9 37.656,0 39.303,9 1,6 1,0 4,4 
Exportacions de productes industrials 35.897,3 36.289,4 38.018,9 1,3 1,0 4,8 
de nivell tecnològic alt 4.436,6 4.383,5 4.258,7 10,1 -1,2 -2,8 
de nivell tecnològic mitjà alt 18.323,9 18.663,6 19.904,7 -0,9 1,9 6,6 
de nivell tecnològic mitjà baix 4.782,8 4.846,6 5.379,0 2,0 1,3 11,0 
de nivell tecnològic baix 8.354,1 8.395,7 8.476,4 1,5 0,5 1,0 

Taula 2.5: Exportacions segons el nivell tecnològic dels productes industrials 
Font: Idescat.  Dades en milions d’euros 
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Com es veu a la taula 2.5, les principals exportacions són de nivell tecnològic mitjà, i 
representen un 51,4% del total dels productes industrials. També són aquestes 
exportacions les que experimenten un major creixement l’any 2004.  

Cal destacar negativament el retrocés aquests dos darrers anys de les exportacions de 
productes d’alt nivell tecnològic, malgrat el notable augment d’altres anys anteriors. 

El 97% de les exportacions i el 91% de les importacions de Catalunya són productes 
industrials. Així, es pot concloure que el comerç de productes industrials modera el 
dèficit global del comerç amb l’estranger. 

A la taula 2.6 es pot veure com el grup mitjà alt inclou partides molt significatives com 
són els vehicles de motor, que representa el 18,5% de les exportacions industrials totals, 
i els productes químics, 16,9% del total exportat: 

  Exportacions % Var. % Exp. Saldo Taxa 
Alt Total 4.383,5 -1,2 12,1 -2.269,5 65,9 
 Navegació 9,6 -8,7 0,0 -12,9 42,7 
 Maquinària oficina 407,0 -2,8 1,1 -559,3 42,1 
 Material electrònic 2.187,7 -1,2 6,0 -600,9 78,5 
 Productes farmacèutics 1.779,3 -0,8 4,9 -1.096,5 61,9 
Mitjà alt Total 18.663,6 1,9 51,4 -4.997,9 78,9 
 Instruments de precisió 627,4 9,7 1,7 -1.116,1 36,0 
 Vehicles de motor 6.699,6 -1,1 18,5 -74,1 98,9 
 Maquinària i mat. elèctric 1.639,4 -9,1 4,5 -739,1 68,9 
 Productes químics 6.148,8 10,2 16,9 -1.546,0 79,9 
 Altre material 682,1 10,7 1,9 250,0 157,9 
 Maquin. i elem. mecànics 2.866,3 -3,7 7,9 -1.772,6 61,8 
Mitjà baix Total 4.846,6 1,3 13,4 -3.621,4 57,2 
 Cautxú 1.482,6 2,1 4,1 -281,7 84,0 
 Construcció 48,4 32,8 0,1 -63,5 43,3 
 Altres indústries 499,1 -6,6 1,4 -345,3 59,1 
 Metalls no ferrosos 331,5 1,7 0,9 -498,8 39,9 
 Altres prod. minerals 651,1 0,3 1,8 7,8 101,2 
 Productes metàl·lics 1.090,3 -2,5 3,0 -261,7 80,6 
 Coqueries 355,8 10,9 1,0 -1.133,7 23,9 
 Metalls ferrosos 387,7 12,3 1,1 -1.044,5 27,1 
Baix Total 8.395,7 0,5 23,1 -1.994,9 80,8 
 Paper i arts gràfiques 1.375,2 -1,6 3,8 42,0 103,2 
 Productes tèxtils 3.194,3 -5,8 8,8 -940,4 77,3 
 Productes alimentaris 3.257,8 8,3 9,0 -828,3 79,7 
 Fusta i suro 588,6 2,5 1,6 -268,2 68,7 

Taula 2.6: Exportacions segons les activitats de cada nivell tecnològic 
Font: Idescat (2003).  El %Exp és sobre el total de les exportacions industrials.  Dades en milions d’euros.  
 
El grup corresponent als productes de nivell tecnològic alt representa un 12,1% de les 
exportacions industrials catalanes. Les partides més significatives que inclou són els 
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materials electrònics i els productes farmacèutics. Tots els subproductes d’aquest nivell 
han disminuït les seves exportacions. 

Els productes de nivell tecnològic baix constitueixen el segon grup en importància, sent 
el seu pes el 23,1% del total. Dins d’aquest nivell s’inclouen productes tradicionals com 
són els tèxtils i els alimentaris, amb diferents comportaments.   

Els productes industrials de nivell tecnològic de mitjà baix representen el 12,9% del 
total de les exportacions industrials. Les principals partides que inclou aquest nivell són 
el cautxú i els productes metàl·lics. Destaca el fort creixement que ha mostrat la 
construcció, els materials ferrosos i les coqueries. Malgrat tot, es tracta de taxes de 
cobertura molt baixes. 

En termes absoluts, el dèficit ha augmentat en tots els nivells tecnològics, i el 38,8% 
d’aquest dèficit correspon al nivell tecnològic mitjà alt, que és al mateix temps, el que 
més exporta. 

 
2.3.9.  Quota de mercat catalana 
A la taula 2.7 es mostra el resultat de la divisió de les exportacions catalanes a cada país 
per les importacions totals d’aquests països: la quota de mercat catalana. La quota  
suposa així, el percentatge que representen els productes catalans exportats en el total de 
les compres a l’exterior de cada país: 

  1988 1994 2000 2003   1988 1994 2000 2003 
França 0,95 1,41 1,64 2,05  Tunísia 2,37 1,48 2,04 2,22 
Bèlgica 0,27 0,40 0,49 0,54  Egipte 0,20 1,09 1,16 1,12 
Luxemburg - - 0,40 0,37  Nigèria 0,94 0,23 0,23 0,36 
Països Baixos 0,32 0,37 0,52 0,57  Sudàfrica - 0,35 0,48 0,34 
Alemanya 0,41 0,72 0,87 0,89  Total Àfrica 0,60 0,67 0,84 0,83 
Itàlia 0,98 1,16 1,30 1,54  Estats Units 0,11 0,09 0,10 0,11 
Àustria 0,23 0,39 0,72 0,64  Canadà 0,08 0,04 0,05 0,05 
Irlanda 0,18 0,33 0,52 0,43  Mèxic 0,25 0,34 0,30 0,47 
Grècia 0,82 1,16 1,24 1,56  Brasil 0,22 0,34 0,51 0,62 
Portugal 3,00 5,01 6,80 8,38  Argentina 0,63 1,24 1,44 1,39 
Finlàndia 0,15 0,20 0,43 0,50  Cuba 0,33 3,03 2,83 3,08 
Suècia 0,18 0,25 0,46 0,47  Xile 0,58 0,79 0,70 0,69 
Regne Unit 0,34 0,49 0,61 0,87  Amèrica del Sud 0,39 0,52 0,52 0,58 
Dinamarca 0,26 0,40 0,50 0,57  Israel 0,34 0,63 0,62 0,55 
UE-15 0,53 0,75 0,91 1,04  Aràbia Saudita 0,49 0,50 0,45 0,48 
Suïssa 0,36 0,41 0,49 0,59  Índia 0,11 0,15 0,14 0,13 
Turquia 0,47 0,46 1,13 0,97  Països ASEAN 0,07 0,07 0,08 0,09 
Rússia - 0,17 0,37 0,39  Xina 0,22 0,09 0,08 0,12 
Països ampl. UE - 0,36 0,62 0,71  Japó 0,05 0,16 0,07 0,08 
Marroc 2,27 2,09 2,79 3,85  Austràlia 0,16 0,15 0,19 0,20 
Algèria 1,58 1,67 1,60 1,86  Total mundial 0,32 0,41 0,47 0,55 

Taula 2.7: Percentatge de la quota de mercat catalana per països i zones econòmiques 
Font: Idescat.  
Nota: els països d’ampliació UE són: Polònia, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània, 
Xipre, Hongria i Malta. Els països ASEAN són: Indonesia, Malàsia, Singapur, Filipines i Tailàndia. 
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Tal i com es veu a la taula 2.7, les dades totals indiquen un increment de quota de 0,23 
punts percentuals, passant d’un 0,32% de quota el 1988 a un 0,55% el 2003. Així, les 
exportacions catalanes representen el 0,55% de les importacions mundials. 

No pot associar-se la variació de la quota dels productes catalans només a la variació de 
les exportacions catalanes sinó també a la variació de les importacions del país de destí. 

En els països de la Unió Europea, l’increment de la quota de mercat és del 0,51%, del 
0,53% el 1988 al 1,04% el 2003. Les exportacions catalanes han augmentat un 384,5% 
en aquest període, mentre que les importacions del grup dels 15 països ha estat menor 
(146%).   

Portugal és el país on la quota de mercat catalana és més elevada i on presenta un major 
augment, sent aquest del 5,38% en els darrers 15 anys fins assolir un 8,38% de quota 
l’any 2003. Alguns altres països a destacar són Marroc, amb la segona quota més alta i 
l’espectacular creixement a Cuba, que es converteix en el tercer país del rànquing.  

També destaca el cas d’Estats Units per la seva estabilitat. Això es deu a que 
l’increment de les exportacions catalanes a aquest país ha estat d’un 180,8%, però 
aquest augment s’ha vist neutralitzat per l’increment de les exportacions efectuades per 
Estats Units (184,1%). Cal recordar que en el càlcul de la quota intervenen les dues 
variables. 

Fent un ràpid cop d’ull es pot concloure que les exportacions catalanes cap als països 
mediterranis tenen una gran importància, ja que dels 12 primers països del rànquing 
amb més quota exportadora catalana, 9 són mediterranis.  

Cal destacar també que, durant tot el període, entre els principals destinataris de les 
exportacions de Catalunya hi trobem molts dels 15 països que formen la Unió Europea.  

Catalunya tant sols representa el 0,1% de la població mundial i el 0,39% del PIB 
mundial i per tant aquesta quota del 0,55% respecte el total d’importacions mundials 
encara és més important al comparar-la amb altres indicadors. 

Per tant, amb aquestes dades, podem dir que a Catalunya hi ha una activitat exportadora 
bastant notable i que un grau d’obertura del comerç català força elevat.  

Pel que fa al caràcter exportador de les empreses catalanes, [4] arriba a les següents 
conclusions: 

- Es tracta d’un fenomen relativament recent, ja que quasi la meitat de les empreses 
analitzades van començar a exportar als anys vuitanta i una quarta part ho han fet 
durant la dècada dels noranta. Sens dubte, la incorporació d’Espanya a la Unió 
Europea, l’any 1986, va ser un factor d’entorn important en estimular l’orientació 
internacional de moltes empreses. 

- Es tracta d’un grup d’empreses consolidades, ja que gairebé totes van ser 
constituïdes abans de 1990 i el 40% tenien més de 30 anys de funcionament. 

- Pel que fa l’any d’inici de les exportacions, aquest no guarda una relació directa 
amb l’antiguitat de la companyia. No obstant, un terç de les empreses van mostrar la 
seva vocació internacional ben aviat, durant els primers 5 anys d’existència de 
l’empresa, i la meitat ho han fet en els primers 10 anys de vida empresarial. 
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2.3.10.  La inversió exterior directa 
La inversió exterior directa és un dels efectes més evidents de la globalització i la 
integració de mercats i suposa la darrera fase del procés d’internacionalització de 
l’empresa. 

Primer s’acostuma a produir i vendre en el mercat d’origen, després s’exporta part de la 
producció, i, finalment, es creen establiments productius, és a dir, filials a l’estranger, 
moment en el que l’empresa passa a ser multinacional. 

La inversió a l’estranger pot ser vertical, quan és el resultat d’assignar les diverses parts 
de la cadena productiva a diferents països amb la finalitat d’aprofitar els avantatges 
competitius de cada àrea geogràfica, o horitzontal, quan l’objecte és apropar la 
producció al mercat. Amb aquestes definicions es veu que mentre la inversió vertical 
afavoreix els intercanvis comercials, la inversió horitzontal els redueix. 

La inversió estrangera també pot ser nova (creació, societat mixta o ampliació) o el 
resultat d’una adquisició o fusió, com en el cas dels joint-ventures.  

Segons l’informe de les Nacions Unides sobre les inversions en el món, l’any 2002 les 
filials estrangeres van aportar una desena part del PIB mundial i les entrades i sortides 
d’inversió estrangera directa van representar l’any 2002 un 4% del PIB mundial. 

L’any 2000 hi havia a Catalunya 2.292 filials estrangeres (un 34,5% d’industrials), i 
l’any 1998 la participació d’aquestes era d’un 47,5% de la facturació total de Catalunya 
i d’un 60,5% de les exportacions. 

D’altra banda, segons [5], l’any 2001 es comptabilitzen 164 multinacionals industrials 
catalanes que disposaven de 368 establiments productius a l’estranger, facturaven 2,7 
bilions de pessetes i donaven ocupació a gairebé 100.000 persones. 

Cal destacar també que mentre que l’any 1997 hi havia filials d’empreses catalanes a 
trenta-nou països, l’any 2001 aquest nombre augmenta fins a cinquanta-sis.  

Existeixen, no només diferents variables, sinó que les diferents fonts que les mesuren, 
utilitzen diferents conceptes, per tant el valor de la inversió depèn de la variable i la 
font. Actualment la variable més utilitzada és la IDE (Inversió Directe a l’Exterior). 

A la figura 2.8 es pot veure l’evolució que ha experimentat l’IDE a Catalunya els 
darrers deu anys: 
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Figura 2.8: IDE sortint de Catalunya 
Font: Idescat.  Dades en milers de milions d’euros. 
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Malgrat la oscil·lació que es pot veure al gràfic, es pot concloure, un cop consolidada la 
recuperació, que en les darrers deu anys, la inversió catalana efectiva s’ha multiplicat 
per 11, per tant, la progressió és espectacular, amb una taxa interanual de creixement del 
51,6%. L’any 2004, la despesa en IDE suposava un 5,4% del PIB català. 

Per països, es pot constatar la importància dels països de l’OCDE com a destinataris de 
la inversió, i molt especialment els de la UE. Així, l’OCDE ha estat la destinatària d’un 
76% de la inversió catalana a l’estranger, alhora que la UE-15 ho ha estat d’un 52,7%.  

En relació a la concentració de la inversió per països, la inversió catalana a l’estranger 
es destina en un 79,8% a tant sols nou països. 

És complicat trobar un patró per les inversions ja que d’un any a un altre els 
percentatges i les destinacions canvien notablement. Així, els països de la Unió Europea 
van tenir una participació màxima l’any 1993, amb un 72% de la inversió catalana, 
mentre que l’any 1997 aquest percentatge va ser de tan sols un 27%. 

Pel que fa a la correspondència entre inversió a l’estranger i inversió estrangera, aquesta 
es dóna especialment per països, ja que cinc dels vuit països que concentren més d’un 
5% del total coincideixen: Alemanya, França, Regne Unit, els Països Baixos i els Estats 
Units, que acumulen més d’un 60% de la inversió estrangera, alhora que també 
acumulen més d’un 45% de la inversió catalana a l’estranger. 

La importància de la UE com a destí de les inversions, canvia molt segons el sector. 
Mentre la Unió Europea és el destí de més d’un 70% de la inversió catalana en els 
sectors d’agricultura, ramaderia, caça i pesca; indústria química i transformació de 
cautxú i matèries plàstiques; activitats immobiliàries i serveis, i gestió de societats i 
tinença de valors, el pes de la UE en el cas de la inversió en la producció i distribució 
d’energia elèctrica, gas i aigua; de les indústries extractives, refinació de petroli i 
tractament de combustibles nuclears; de l’hoteleria o dels transports i comunicacions, és 
inferior a un 25%. 

De la resta de països de l’OCDE destaca la importància de Suïssa (14%), on es 
concentra un 51% de la inversió catalana en intermediació financera, banca i 
assegurances, i dels Estats Units (5%), on es destina un 32% de la inversió en 
alimentació, begudes i tabac. 

I de la resta d’àrees, destaca la importància de Llatinoamèrica, amb un 19% de la 
inversió catalana a l’estranger, participació especialment rellevant en els sectors de la 
producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (79%), del transport i 
comunicacions (74%), de les indústries extractives, refinació de petroli i tractament de 
combustibles nuclears (72%) i de l’hoteleria (64%).  

Per activitats s’observa una forta concentració ja que tan sols cinc subsectors concentren 
més de dues terceres parts del total. Destaca la inversió catalana en intermediació 
financera, banca i assegurances (23,9%), la gestió de societats i tinença de valors 
(20,3%), i les altres manufactures (12,4%). 

En les diferents partides hi ha poques coincidències entre la inversió a l’estranger i 
estrangera, i es posa de manifest que la primera es concentra més en els sectors 
industrials (37,9% per 25,2%), mentre que la segona és més important en la gestió de 
societats i tinença de valors (20,3% per 30,5%). En els serveis, els percentatges són 
similars (41,2% i 43,3%). 

Els resultats per sectors d’activitat i per països de destinació es mostren a continuació en 
les taules 2.8 i 2.9 respectivament: 
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 A l’estranger Estrangera 
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 0,19 0,25 
Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua 5,69 0,50 
Indústries extractives i refinació de petroli 0,14 0,22 
Indústries de productes alimentaris i begudes 8,33 2,75 
Indústria del tabac 0,00 0,01 
Indústria tèxtil 0,17 0,96 
Indústria de confecció i pelleteria 0,30 0,28 
Indústria del cuir, calçat i marroquineria 0,14 0,06 
Indústria del paper 0,69 1,25 
Edició, arts gràfiques i reproducció suports 1,10 1,08 
Indústria química 7,27 6,56 
Fabricació de productes de cautxú i plàstic 1,67 1,33 
Fusta, suro, cistelleria, excepte mobles 0,02 0,04 
Fabricació de productes minerals no metàl·lics 8,72 0,41 
Metal·lúrgia 0,07 0,07 
Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària 0,14 0,40 
Indústria de construcció de maquinària i equipament mecànic 1,44 0,56 
Fabricació de màquines d’oficina i equipament informàtic 0,00 0,06 
Fabricació de maquinària i material elèctric 0,55 1,22 
Fabricació de material electrònic 0,14 0,32 
Fabricació d’equipament i instrumental medicoquirúrgic 0,43 0,20 
Fabricació de vehicles de motor i components 0,70 6,33 
Fabricació d’altre material de transport 0,00 0,21 
Fabricació de mobles i altres indústries manufactureres 0,11 0,21 
Reciclatge 0,02 0,12 
Construcció 0,38 0,78 
Venda, manteniment i construcció de vehicles 0,04 0,48 
Comerç 5,71 10,34 
Hoteleria 0,23 3,12 
Transport terrestre i per canonada 0,02 0,13 
Transport marítim, cabotatge i navegació interior 0,01 0,08 
Transport aeri i espacial 0,00 0,00 
Activitats annexes als transports 1,44 0,51 
Telecomunicacions 0,02 9,06 
Banca i altres intermediaris financers 23,62 4,43 
Assegurances i plans de pensions, excepte Seguretat Social 0,27 2,50 
Activitats auxiliars a la intermediació financera 0,00 0,08 
Activitats immobiliàries 0,63 7,62 
Lloguer de maquinària i equipament sense operari 0,00 0,18 
Activitats informàtiques 3,50 1,15 
Recerca i desenvolupament 0,01 0,09 
Holding de societats espanyoles 20,34 10,22 
Empreses de tinença de valors estrangers - 20,27 
Educació 0,00 0,08 
Activitats sanitàries i veterinàries 0,02 0,10 
Activitats de sanejament públic 0,16 0,14 
Activitats associatives 0,01 0,00 
Activitats recreatives, culturals i esportives 0,83 0,77 
Activitats diverses de serveis personals 0,00 0,08 
Altres 4,73 2,39 
TOTAL 100 100 

Taula 2.8: Inversió bruta efectiva per sectors d’activitat en el període 1993-2002 
Font: Registre d’Inversions Exteriors.  Dades en percentatge sobre la inversió total en el període 
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 A l’estranger Estrangera   A l’estranger Estrangera
Àustria 0,16 0,20  Suïssa 14,01 4,92 
Bèlgica 1,23 5,21  Altres països europeus 0,59 0,10 
Alemanya 7,74 10,76  Estats Units 6,77 13,50 
Dinamarca 1,15 0,46  Paradisos fiscals 2,79 1,78 
Finlàndia 0,00 0,10  Àfrica del nord 0,96 0,01 
França 9,28 9,32  Àfrica occidental 0,14 0,02 
Regne Unit 9,53 5,63  Altres països africans 0,01 0,00 
Grècia 0,18 0,02  Centreamèrica 2,66 0,35 
Irlanda 0,42 0,33  Sudamèrica 16,12 1,19 
Itàlia 3,07 6,57  Pròxim Orient 0,09 0,05 
Luxemburg 0,30 7,67  Orient Mitjà 0,00 0,11 
Països Baixos 13,62 25,19  Japó 1,63 1,87 
Portugal 6,01 2,28  Altres països asiàtics 0,97 0,66 
Suècia 0,01 0,11  Altres 0,56 1,59 
Total UE-15 52,70 73,86  TOTAL 100 100 

Taula 2.9: Inversió bruta efectiva per països en el període 1993-2002 
Font: Registre d’Inversions Exteriors.  Dades en percentatge sobre la inversió total en el període 

 

Segons [4], els sectors més avançats en les successives fases d’internacionalització són: 
material elèctric i electrònic, maquinària i béns d’equip, química farmacèutica, 
alimentari i paper; i els menys avançats són: mobles, components d’automoció, tèxtil i 
subconjunts metàl·lics. 

Pel que fa als factors de competitivitat, [4] conclou que disposar d’alts nivells de 
qualitat, d’un alt component d’innovació i desenvolupament de nous productes, i la 
possessió de marques registrades, són un requeriment bàsic per poder competir en els 
mercats internacionals. 

 
2.3.11.  Les multinacionals industrials catalanes  

Segons [5], l’any 2001 hi havia 164 multinacionals industrials catalanes, les quals 
disposaven de 368 establiments productius a l’estranger, facturaven 2,7 bilions de 
pessetes i donaven ocupació a 99.844 persones.  

Són xifres que representen un avenç molt notable en els darrers quatre anys (1997-2001) 
donat que en aquest període el nombre de multinacionals ha crescut un 55%, els seus 
establiments a l’exterior s’han incrementat un 85%, la facturació un 81% i l’ocupació un 
90%. No obstant es tracta de xifres encara modestes en el context internacional. 

La majoria de les multinacionals catalanes són empreses de dimensió reduïda, ja que el 
72% de les empreses catalanes amb implantacions productives a l’exterior facturen 
menys de 60 milions d’euros. Moltes d’elles són doncs PIMEs. 

No obstant, les multinacionals catalanes cada cop són més grans ja que la seva 
facturació i ocupació mitjana han passat, en quatre anys, de 14.300 milions de pessetes i 
quasi 500 treballadors per empresa l’any 1997, a 16.800 milions de pessetes i poc més 
de 600 treballadors per empresa l’any 2001. A més, han passat de tenir una mitjana 
d’1,9 establiments a l’estranger, a tenir-ne 2,2. 
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Són empreses que es dediquen a una àmplia gamma d’activitats, que van des de les més 
innovadores fins a les més tradicionals i són el reflex d’una indústria molt diversificada.  

Els sectors amb més pes són la indústria química, maquinària i instruments de precisió, 
altres productes metàl·lics (material elèctric, electrònica, electrodomèstics, transformats 
metàl·lics, siderometal·lúrgia, etc.) i tèxtil, cuir i confecció. 

Les multinacionals del sector alimentari són les que tenen més establiments productius 
fora de l’Estat espanyol. Aquest sector és també el que concentra una part més 
important de la xifra de negoci d’aquestes empreses, degut a la major dimensió 
d’aquestes multinacionals. La indústria química i la d’altres productes metàl·lics també 
tenen una presència i un pes important en termes de facturació i de nombre 
d’establiments. 

Són empreses molt obertes ja que realitzen un elevat percentatge de les seves vendes a 
l’exterior, no obstant, l’activitat productiva a l’exterior encara representa una petita part 
de la seva activitat. 

Quasi tres de cada quatre multinacionals industrials catalanes va començar la seva 
implantació productiva a l’exterior després del 1986, cosa que confirma que el fenomen 
de la inversió a l’estranger de la indústria catalana és relativament recent i que està molt 
vinculat a l’obertura econòmica que va representar l’ingrés d’Espanya a la Comunitat 
Europea, que es va produir aquell mateix any. 

Més de dues terceres parts dels establiments industrials a l’exterior de les 
multinacionals catalanes han estat creats de nou, i una mica més de la meitat dels 
establiments productius a l’estranger de les multinacionals industrials catalanes s’ha 
posat en marxa compartint el risc amb altres socis (aliances d’empreses o joint-venture). 

Els motius principals de les multinacionals industrials catalanes per instal·lar-se 
productivament a l’exterior són la voluntat de diversificar els seus mercats i/o la 
saturació del mercat espanyol. Sobretot en el sector del tèxtil, cuir i confecció, una altra 
raó important és la disponibilitat i el cost dels recursos productius al país de destinació.  

Les dificultats principals de les multinacionals industrials catalanes en el seu procés de 
sortida productiva a l’exterior estan relacionades amb la manca de personal qualificat, 
especialment al país on s’han instal·lat. També és problemàtica l’escassa disponibilitat 
del personal per desplaçar-se a l’estranger. 

La insuficiència de recursos financers cada cop és menys problemàtica degut a la 
caiguda dels tipus d’interès, la major garantia de les empreses a l’hora de demanar 
crèdits i la major disposició dels oferents de capital per assumir riscos. 

En relació amb el finançament, cal destacar que la utilització de recursos propis és la 
manera més habitual de les multinacionals industrials catalanes de finançar la 
instal·lació dels seus establiments exteriors, mentre que el finançament bancari només 
l’utilitzen de forma complementària.  

Pel que fa a l’èxit de la implantació a l’exterior, les multinacionals opinen que es basa 
en el control de les filials exteriors, la formació del personal i la planificació del procés.  

Pel que fa al comportament internacional de les empreses catalanes, [4] arriba a les 
següents conclusions: 

- Les empreses que es troben en una fase d’internacionalització més avançada tenen 
una major grandària. La facturació mitjana de les empreses multinacionals de 
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l’estudi doblava la de les empreses exportadores sense filials comercials i també era 
significativament superior a la facturació de les empreses amb filials comercials.  

- Les empreses en fases d’internacionalització més avançades són també, com a 
conjunt, més antigues i acumulen una més gran experiència exportadora, més gran 
és el nombre de mercats exteriors servits, així com el grau d’obertura a nous 
mercats, i menys dependència dels principals mercats exteriors i dels mercats 
geogràficament i culturalment propers. 

- Les empreses amb establiments permanents a l’estranger han experimentat, en major 
proporció, una expansió ràpida de les seves exportacions, i motiven noves 
inversions en aquells països. 

- Quan més avançada la fase d’internacionalització, les empreses adopten formes 
organitzatives més complexes i amb major capacitat decisòria per gestionar les 
activitats internacionals. 

 

2.4. Actuacions en matèria d’internacionalització  
 
Com s’ha anat veient, la competitivitat a nivell internacional s’ha intensificat degut a la 
globalització dels mercats i la velocitat del canvi tecnològic, plantejant nous i 
importants reptes per al model de producció i creixement de l’economia catalana. 

Actualment l’economia evoluciona favorablement a Catalunya, amb un creixement del 
PIB per sobre de la mitjana europea, amb una millora dels indicadors laborals, amb una 
taxa d’ocupació en edat laboral del 68% i la reducció progressiva de l’atur. 

Ja s’ha vist que, malgrat això, els resultats absoluts, comparats amb la resta d’Europa, 
segueixen sent discrets. A més, en els darrers anys, les exportacions i les inversions amb 
l’exterior s’han alentit. 

L’any 2004 ha estat força positiu, en el sector exportador i especialment en la inversió a 
l’exterior, també amb una recuperació de l’atracció d’inversió estrangera i una 
recuperació en el creixement del PIB.  

Cal tenir presents que el creixement d’aquests anys s’ha fonamentat en augments de 
l’ocupació però amb un estancament dels nivells de productivitat, resultat, en bona part, 
de les mancances estructurals de l’economia catalana. Les mesures a adoptar, doncs, 
s’han d’orientar a fomentar els increments de productivitat. 

La relativament baixa dotació d’infraestructures de transport, els problemes en el 
subministrament d’energia elèctrica, el risc de fractura digital en el territori, l’elevat 
fracàs escolar, els dèficits de la formació professional i el baix nivell d’inversió en 
R+D+i són els principals punts febles per als quals cal una actuació urgent si es vol 
millorar la competitivitat.  

Part d’aquests problemes poden ser deguts a un excessiu dèficit fiscal de Catalunya amb 
el sector públic central, que s’ha traduït en una menor disponibilitat de recursos; uns 
altres, però responen a actuacions insuficients dels diversos agents econòmics públics i 
privats. 

Cal doncs incidir en infraestructures (de transport, energètiques, de telecomunicacions i 
mediambientals), educació, R+D+i, polítiques actives d’ocupació, socials i laborals, el 
finançament de les PIMEs i l’atracció d’inversions exteriors i la projecció internacional. 
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En el nou context d’una UE ampliada i un entorn cada cop més globalitzat, cal disposar 
de la dimensió adequada per competir. Cal poder aprofitar les economies d’escala, les 
sinèrgies i les complementarietats que puguin sorgir entre els territoris que, a més, tenen 
interessos estratègics compartits.  

Per millorar la situació a curt termini, [6] estableix les següents mesures en quant a la 
internacionalització:  
 
Atracció d’inversions 
La creació d’un Observatori de prospectiva industrial per tal de conèixer la problemàtica 
dels sectors i de les empreses, preveure’n l’evolució i suggerir el disseny de futures 
línies d’actuació.  

S’impulsarà l’Agència Catalana d’Inversions, amb l’objectiu de promoure i atraure 
inversions  empresarials sòlides. Les principals funcions de l’Agència seran: 

- Constituir el punt d’interlocució entre l’empresa i l’administració en l’àmbit de les 
inversions i reorganitzacions empresarials a Catalunya. 

- Impulsar la instal·lació de noves inversions empresarials generadores d’ocupació 
estable i de qualitat. 

- Promoure i assessorar professionalment la implantació de noves activitats 
empresarials. 

- Donar suport a la consolidació de les empreses catalanes per mitjà de l’assistència 
als seus processos d’acords tecnològics i productius amb empreses foranes. 

- Actuar en els processos de desinversió empresarial activant polítiques específiques 
destinades a minimitzar-ne les conseqüències. 

 
Foment de les exportacions i projecció internacional 
Com ja s’ha comentat [3] té per objectius analitzar les tendències internacionals, 
prioritzar països, preveure suports per a les diferents tipologies d’empreses i regular les 
condicions en que s’han de dur a terme.  

Per tal de donar suport a la internacionalització de les empreses catalanes, es duran a 
terme les mesures següents: 

- S’augmentaran les accions adreçades a la internacionalització de l’empresa, tant des 
de les fases d’iniciació fins a la implantació d’instal·lacions comercials o 
productives a l’estranger, fent especial atenció a les accions adreçades a les PIMEs i 
a les zones estratègiques per al desenvolupament de l’economia catalana.  

- En l’àmbit de la cooperació empresarial, es promouran accions per a la cooperació 
entre PIMEs catalanes en els seus processos d’internacionalització i accions per a la 
cooperació entre empreses catalanes i estrangeres. 

- Es desplegarà la Xarxa de plataformes empresarials del COPCA per tal de facilitar i 
accelerar els processos de multinacionalització. 

- Es promourà l’augment de la formació d’especialistes en comerç exterior i 
internacionalització de l’empresa. 

- Es recolzarà el paper dels agents socials en la cooperació al desenvolupament com a 
factor de projecció internacional, amb un augment dels recursos econòmics. 
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En el termini d’un any, es crearà l’Observatori de mercats exteriors, amb l’objectiu de 
fer un seguiment de les tendències sectorials, de mercat, tecnològiques, etc., com també 
per donar suport a l’aplicació de [3]. 

Al llarg de l’any 2005 es concretaran els entorns empresarials participatius de l’Anella 
internacional, una plataforma de gestió i fòrum de debat que, mitjançant la tecnologia 
web, esdevindrà un punt de trobada i un element dinamitzador de la internacionalització 
del teixit empresarial català.  

Donat el pes del turisme en l’economia catalana, i els efectes que sobre aquest 
provoquen els processos d’internacionalització, es crearà l’Observatori del turisme de 
Catalunya i s’elaborarà un Pla estratègic del sector. 

En l’àmbit de la internacionalització de les empreses, a Catalunya també operen 
organisme estatals; per aquesta raó es potenciarà la coordinació institucional entre 
aquests i els diversos organismes catalans que actuen en aquest àmbit, garantint, d’altra 
banda, la participació dels agents socials. En aquest marc, es facilitarà informació sobre 
la naturalesa dels intercanvis comercials de Catalunya amb l’exterior, fent referència a 
la tipologia i el nombre d’empreses que els realitzen, i es comptarà amb una relació 
actualitzada d’empreses amb implantació productiva o comercial a l’exterior. 

Altres actuacions destacades són:  

- El foment de la marca “Catalunya” en l’exportació de mercaderies, el turisme, 
l’atracció d’inversions estrangeres i les inversions catalanes a l’exterior, com també 
la visió i el paper de Catalunya en el marc de l’Euroregió. 

- La potenciació del paper dels centres de promoció de negocis del COPCA com a 
proveïdors d’informació, suport i acompanyament davant les administracions i 
organismes internacionals. 

- La potenciació de la presència catalana en institucions i organismes internacionals. 

Aquestes actuacions es complementen amb l’Annex E. 
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3.    Exemples de bones pràctiques 
 
 
3.1.  Introducció 
 
La intenció d’aquest capítol és presentar un conjunt de casos d’empreses PIME que han 
destacat en innovació i/o internacionalització. 

A continuació es presenta l’activitat de les PIMEs protagonistes de les publicacions [7] i 
[8] i del portal d’internet “Infonomia: red de innovadores” en l’apartat de “Casos de 
empresas catalanas”.  

En el cas de la internacionalització, es descriu el procés que han dut a terme les PIMEs 
que apareixen a la revista [9].  

Dites publicacions contenen una selecció d’empreses catalanes que destaquen en 
innovació o internacionalització amb activitats o iniciatives que poden servir d’exemple 
o motivació per a altres organitzacions.  

Per ambdós casos, s’ha escollit només les empreses que apareixen a l’Anuari Acicsa, la 
base de dades més completa d’empreses catalanes, vinculada al COPCA. 

Segons el responsable d’aquesta base de dades, l’Anuari recull les empreses més 
significatives de Catalunya, especialment tenint en compte la facturació anual.  

La informació que apareix a l’Anuari no procedeix de dades registrals o de balanç com 
en alguns altres directoris, sinó que es va renovant periòdicament amb la verificació de 
les empreses de les seves pròpies dades. És per aquest motiu que l’Anuari no inclou la 
totalitat de les empreses, ja que no totes faciliten actualitzacions de les seves dades. 

Es creu que la presència a l’Anuari evidencia també l’interès de les empreses de 
participar i compartir informació, i per tant, es tracta de companyies més obertes i 
integrades dins del teixit empresarial català. 

Totes les empreses que apareixen en aquest capítol formen part de la relació d’empreses 
contactades per a l’enquesta que es presenta en el capítol 4. 
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3.2.  Casos de PIMEs innovadores 
 
 

Absis SA
- És una consultora especialista en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i en 

la realització de serveis en el camp de l’administració local. 
- Destaca per adequar constantment els seus programes a la legislació vigent, per la 

introducció contínua de noves prestacions i aplicacions i pel suport als seus usuaris. 
 
 

Acuster SA  
- És una de les principals empreses de l’Estat dedicada a la fabricació i a la distribució 

de maquinària i accessoris per a la canalització d’aigua, gas i petroli.  
- El desenvolupament i la innovació han estat el motor d’aquesta empresa, fet que l’ha 

permès treballar per algunes de les companyies energètiques més importants del món, 
la qual cosa els suposa un repte i una superació constants. 

 
 

Adbraintage SA  
- Es dedica a desenvolupar i comercialitzar software aplicat a la millora de la 

productivitat industrial. És líder mundial en sistemes de gestió operativa per a 
l’envasat. 

- El seu treball d’innovació es centra en l’obtenció de nous sistemes que integrin a tot el 
personal de l’empresa i que redueixin les pèrdues d’eficiència degut als imprevistos i a 
les parades, aconseguint una major estabilització de les línies i una reducció del temps 
de canvi de producte. 

 
 

Advancell - Advanced in Vitro Cell Technologies SL 
- És una empresa spin-off dedicada al desenvolupament de nous models cel·lulars per a 

optimitzar la investigació relativa als mecanismes d’acció i a la seguretat biològica 
dels productes de consum humà.  

- Amb l’objectiu de trobar una metodologia analítica que pugui substituir part de 
l’experimentació amb éssers vius, l’empresa ha desenvolupat models cel·lulars in vitro 
molt ràpids d’obtenir i, per tant, fàcils d’analitzar i econòmics. A més, es tracta de 
cèl·lules humanes, per tant, es pot predir bastant eficaçment el comportament dels 
fàrmacs i veure quina serà la reacció de les cèl·lules davant de pròtesis, medicaments, 
cosmètics i d’altres. 

 
 

AIA - Aplicaciones en Informática Avanzada SA  
- Es dedica a resoldre reptes tecnològics dins del món de la indústria i en el món dels 

negocis mitjançant el desenvolupament de softwares avançats. 
- Un dels seus projectes consisteix en un software per a controlar la red elèctrica en 

temps real. El programa permet restaurar el servei en la meitat de temps davant d’un 
apagament degut a que no es perd el control sobre la xarxa. L’èxit del producte fa que 
ja s’hagi introduït al mercat americà. 
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Antonio Miró Retail SL 
- Es fa càrrec del control de la venda, fabricació i distribució, així com de l’explotació 

de les botigues del dissenyador de moda Antonio Miró. 
- Destaca per haver-se digitalitzat, integrant les seves botigues a la xarxa d’internet per 

saber les necessitats de producció en temps real. Tota l’empresa està connectada a una 
base de dades que s’actualitza diàriament segons les vendes dels diferents articles. Al 
servidor també hi conflueixen les compres de material per als tallers de manufactura, 
de manera que se simplifica la comptabilitat i s’eviten duplicitats i errors manuals. 

 
 

Arbúcias Industrial SA 
- Es dedica a treballar amb xapa metàl·lica per al sector de la automoció i ferroviària, 

fabricant peces com ara portes i sostres per als vehicles, dipòsits de combustible, 
wàters i taulers de comandament per a trens, i altres peces metàl·liques. 

- En el cas dels cotxes, el procés de producció no s’atura mai a l’empresa, donat que hi 
ha una alta demanda. Són cèl·lules totalment robotitzades i controlades mitjançant un 
sistema de control numèric. Per a fer els wàters de tren, parteixen de làmines que es 
tallen amb un làser, també de control numèric.  

 
 

ASM Dimatec Ingeniería SA 
- És especialista en la utilització d’alta tecnologia pel disseny, desenvolupament i 

fabricació d’equips automatitzats per a les cadenes de muntatge de la indústria de 
l’automòbil. 

- L’empresa es mou en un entorn on cal buscar dissenys específics, personalitzats i 
adaptats a les noves gammes d’automòbil. I alhora, cada nova cadena de muntatge ha 
d’incorporar elements que accelerin el ritme de producció. Tenen un departament de 
R+D amb 20 persones al que dediquen al voltant del 7% de la facturació. L’empresa 
va guanyar un Premi a la Innovació l’any 2000. 

 
 

Barcelona Tecnología SA 
- És especialista en oferir solucions tecnològicament avançades a diferents aspectes de 

la gestió ciutadana, principalment en el camp del control y la gestió del trànsit de 
vehicles.  

- La seva activitat d’innovació es centra en el desenvolupament de sistemes de gestió de 
zones peatonals, control d’accés i peatge de vehicles en zones acotades, aparcaments o 
carreteres i el tractament i transmissió d’imatge pel control de vehicles i detecció 
d’infraccions.  

 
 

Biokit SA  
- Es dedica a la recerca, producció i distribució de reactius de diagnòstic clínic i és líder 

a nivell internacional en els kits biotech per diagnosis mèdiques. L’empresa ofereix 
més de 120 productes elaborats a través de la producció d’antígens i anticossos 
desenvolupats a la pròpia empresa. 

- Inverteix més del 18% de la seva facturació anual en R+D. Compta amb un equip de 
professionals altament qualificats en contacte permanent amb universitats i centres 
d’investigació de tot el món. També destaca per l’alta qualitat de matèries primeres, i 
pel nivell més alt de sensibilitat, especificitat, estabilitat i reproductibilitat de tots els 
seus productes. 
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Bombons Cudié SA  
- Es tracta d’una empresa familiar i artesanal que es dedica a l’elaboració de delicioses 

varietats de bombons de xocolata. 
- Disposa de creacions clàssiques combinades amb bombons innovadors de múltiples 

sabors. La cuidadosa selecció dels ingredients, la producció totalment artesanal i la 
seva llarga tradició són els secrets per obtenir bombons d’alta qualitat. Destaca la 
marca Catànies, una recepta original de l’empresa coneguda mundialment que 
s’exporta a diversos països. 

 
 

Cadí SCCL
- Especialista en l’elaboració de derivats làctics, essencialment mantegues i formatges. 
- Destaca per la qualitat dels seus productes, gràcies a la selecció de la matèria primera 

mitjançant una rigorosa analítica que assegura un estricte nivell sanitari, l’exigència 
del control i la verificació del procés d’elaboració, i l’aplicació constant de millores 
tècniques. 

 
 

Cal Valls SA 
- Empresa familiar dedicada a la producció i elaboració de sucs i conserves vegetals de 

cultiu ecològic. 
- Destaca per la total reconversió dels seus cultius cap a l’agricultura ecològica, per 

mantenir un esperit artesà i el respecte al medi ambient. L’elaboració es fonamenta en 
tècniques artesanals i els seus processos estan regulats per les normatives europees 
més estrictes. 

 
 

Canaletas SA  
- Es dedica al disseny i a la fabricació de fonts d’aigua. D’entre els seus productes 

trobem fonts d’aigua de xarxa, refredadors d’aigua embotellada i refredadors d’aigua 
de xarxa.  

- Aposta per la investigació industrial i el desenvolupament de productes respectuosos 
amb el medi ambient degut a l’estalvi d’aigua i al caràcter reciclable de l’acer 
inoxidable amb que es conformen les fonts. A més, l’acer, gràcies a la seva 
impermeabilitat garantitza la qualitat de l’aigua, i el seu acabat en els detalls ofereix 
un disseny atractiu i innovador. 

 
 

Carlos Rocha SL  
- Empresa dedicada a la restauració col·lectiva en centres hospitalaris, escolars i 

menjadors laborals, prestant serveis integrals d’hostaleria. 
- Disposa d’una divisió de restauració pública en restaurants propis i càtering 

d’esdeveniments. També gestiona centres per tota Catalunya i part del territori 
espanyol. És una empresa amb una clara vocació de servei social i que ofereix una 
cuina de qualitat, no només amb el compliment de la normativa vigent, sinó amb la 
introducció de nous tipus de controls i prevencions. 
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Castañer (Espadrilles Banyoles SL) 
- És la successora d’un petit taller d’espardenyes que es remunta a l’any 1776. Des de 

llavors l’empresa ha anat creixent i actualment l’exportació a l’estranger ocupa el 60% 
de la seva producció.  

- La innovació en el disseny i la imatge de marca de l’empresa ha fet possible que 
aquests articles estiguin presents en les botigues de països com la UE, Estats Units, 
Japó, Sudàfrica, Hong Kong, Taiwan, entre d’altres, i formin part de les col·leccions 
de les més prestigioses marques del món de la moda. 

 
 

CDNI - Competitive Design Network Internacional SA  
- Empresa de consultoria en el camp del disseny industrial. És pionera en l’ús d’eines i 

coneixements específics en el desenvolupament de producte. 
- Els productes poc diferenciats suposen per les empreses el desenvolupament d’una 

estratègia de lideratge de costos sovint incompatible amb la internacionalització per la 
competència amb països de mà d’obra més barata. L’empresa tracta de que els seus 
clients aconsegueixin una varietat comercial suficient com perquè els compradors 
puguin tenir la sensació de trobar-se amb un producte gairebé personalitzat.  

 
 

Centre d’Anàlisi i Prescripció Empresarial SA 
- És una consultoria de compres orientada a productes no estratègics. Ofereix un anàlisi 

i valoració comparativa de les millors ofertes en qualitat i preu dels productes i serveis 
empresarials. En la seva pàgina web, trobem una secció en la que hi trobem respostes 
clares, àgils i orientades als negocis sobre les aplicacions d’internet. 

- Darrerament l’empresa ha creat una plataforma amb una revista on-line sota l’encàrrec 
de l’Associació de Premsa Periòdica en Català (APPEC) per tal que les seves 
publicacions de menys recursos puguin publicar les seves edicions en català. 

 
 

Comexi - Construccions Mecàniques Xifra SA
- És líder en el mercat de màquines flexogràfiques per a la indústria de l’embalatge. Són 

les màquines encarregades d’imprimir les capes laminades dels envasos dels diferents 
productes que es troben al mercat.  

- Els clients exigeixen una qualitat fotogràfica i un ritme d’impressió superior als 300m 
per minut. Tot plegat implica unes dificultats en la tensió de les làmines, en 
l’aportació de la tinta, en el seu assecament i en l’emmagatzematge de les bobines que 
s’han hagut de resoldre. L’empresa s’adapta a les necessitats del client i els hi prepara 
una màquina pràcticament única en cada cas.  
 
 

Compte i Rivera SA 
- Fabrica additius alimentaris, margarines, gelatines i llevats. 
- El seu treball d’innovació es centra en l’estudi de la leticina, un emulsionant  

(substància que permet barrejar productes de diferents naturaleses). Prové de la soja, 
però en els darrers anys, la major part de la soja cultivada és transgènica. El 
desconeixement sobre els efectes del seu consum ha portat a l’empresa a cercar 
alternatives d’extracció de leticina i mètodes per tractar-la. Ara estan treballant en la 
seva extracció en gira-sols. En aquestes plantes però, es troba en unes concentracions 
molt baixes i per això cal desenvolupar processos per a obtenir una major puresa. 

 



Pàg. 54                                                                                                                                            Memòria 

 

Construcciones Deco SA  
- Es dedica a la construcció d’obres singulars d’edificació per a l’Administració Pública 

catalana, i és especialista en la construcció d’escoles i geriàtrics. A més, l’empresa és 
líder en sistemes de gestió, mitjançant els quals, consolida els processos que 
componen l’activitat de l’empresa. 

- El seu caràcter innovador es deu a la seva eficiència, rapidesa d’execució, flexibilitat 
per adaptar-se als canvis i en la incorporació de les més noves tecnologies i mesures 
de seguretat, de prevenció de riscos, així com el seu respecte pel medi ambient. 

 
 

Construcciones Metálicas Salvi SL  
- Es dedica al disseny i fabricació d’elements per a l’enllumenat públic. Ofereix als seus 

clients els fanals, lluminàries i accessoris més moderns i també els clàssics. A més,  
desenvolupa projectes propis i de disseny especial fets a mida pel seu departament 
d’R+D. 

- Concentra les seves activitats d’innovació en l’obtenció de productes que ofereixin un 
alt rendiment i assegurin uns costos energètics racionals, aplicant les últimes 
tecnologies tant a nivell de fabricació com de disseny industrial. 

 
 

Coselva - Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp SCCL
- Es dedica especialment a l’elaboració industrial de l’avellana i a la producció d’oli 

d’oliva verge. Integra a més d’un miler de productors i ha aconseguit un creixement 
progressiu convertint-se en líder d’exportació d’avellanes a Espanya. 

- S’ha apostat per la digitalització de la maquinària i l’ús de tecnologia de forma 
pionera. La cooperativa compta amb una botiga, una Caixa Agrària, i s’ha diversificat 
oferint als clients material per la instal·lació de reg, impermeabilitzacions i productes 
pel cultiu. 

 
 

Cromosoma SA 
- És una productora de televisió dedicada a la realització de sèries d’animació i que es 

va iniciar amb els dibuixos animats de Les Tres Bessones, tot un fenomen 
internacional, ja que la sèrie s’ha doblat a 31 idiomes i s’ha comercialitzat en 177 
països. També s’han editat llibres i d’altres articles relacionats amb aquests 
personatges. 

- L’èxit de l’empresa es basa en la seva aposta per l’alta qualitat en l’animació. 
Actualment estan en marxa noves sèries i la intenció de crear un llargmetratge. La 
pàgina web de l’empresa compta amb informació, jocs i activitats pels més petits. 

 
 

Cuchillería Artero SA 
- Es dedicava inicialment a la venda de ganivets, tisores, coberteries i d’altres productes 

similars. Actualment també ofereix productes de perruqueria humana i canina. 
L’afició pels gossos de l’actual generació ha fet que en la pàgina web de l’empresa es 
puguin trobar accessoris per gossos i consultar informació sobre perruqueries canines. 

- Destaca la creació d’una base de dades de gossos perduts, la primera de l’Estat 
espanyol. Les dades s’agrupen per províncies i la web s’actualitza automàticament. 
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Cunill Orfebres SA  
- S’inicia com un petit taller artesanal d’orfebreria. La destresa i especialització en la 

temàtica religiosa va portar a l’empresa a produir valuoses obres d’art que encara es 
conserven i s’exposen. Actualment disposen d’una gran fàbrica on es treballa 
exclusivament sota l’experiència i el coneixement adquirit per la firma. 

- Destaca el seu creixement i la seva diversificació, donat que actualment ofereixen 
joies, coberteries, objectes de decoració, complements, marcs, plaques, rellotges, etc. 
Tot amb la més alta qualitat i amb la col·laboració de dissenyadors de prestigi. 

 
 

Da Vinci Consulting Tecnológico SA 
- És especialista en proporcionar serveis de consultoria i desenvolupar projectes en 

tecnologies emergents per a mitjanes i grans empreses. 
- Ofereix innovadores solucions orientades a tot el cicle de vida del projecte, i es basa 

en la tecnologia digital i internet. S’inclou el desenvolupament de les aplicacions, la 
gestió avançada de la informació i la seguretat de les dades, així com la gestió del 
rendiment i la disponibilitat dels serveis de la tecnologia i el coneixement. 

 
 

Deister SA 
- És una companyia de software que facilita la implantació de les seves plataformes als 

seus clients. Desenvolupen i comercialitzen aplicacions que permeten a les empreses 
gestionar els seus sistemes d’informació i els seus processos de negoci. 

- Les seves solucions, innovadores i avançades tecnològicament, permeten desplegar 
totes les seves aplicacions en entorns web per tal d’incrementar la productivitat dels 
usuaris i les comunicacions, optimitzar els recursos i reduir els costos.  

 
 

Discapa SL 
- Ha sabut reinventar el negoci de les màquines dispensadores de joguines modernitzant 

les màquines, potenciant-ne la distribució i modernitzant els productes. 
- L’èxit empresarial recau en la il·lusió que se sàpiga generar als nens i en el 

compliment de les seves expectatives. L’encarregat del departament de compres es 
dedica a estudiar els productes i parlar amb els nens per saber els seus gustos. Les 
joguines van des de boles fins a llaminadures de tota mena, juntament amb petits 
cotxes i figures populars de l’animació actual. S’intenta buscar joguines interactives 
amb so i moviment i que siguin curioses i divertides. Actualment l’empresa 
comercialitza les seves càpsules a més de cinquanta països arreu del món. 

 
 

Diset SA 
- L’empresa és fabricant i distribuïdora de jocs educatius, jocs de taula i puzles.  
- Cal destacar la invenció de noves joguines magnètiques i electròniques. L’empresa  

darrerament també destaca per les promocions que realitza per a altres companyies i 
institucions de diversos sectors, com ara museus, empreses d’alimentació i clubs de 
futbol entre d’altres. 
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Editorial Bosch SA 
- S’ha especialitzat en el camp del dret, amb especial dedicació per les obres pràctiques 

per a professionals. És una de les més antigues editores jurídiques del país amb un 
ampli catàleg de títols. També publica sobre matèries com l’aprenentatge de llengües 
clàssiques, filologia, història de la literatura, i darrerament, comunicació i turisme. 

- L’empresa ha produït diverses bases de dades d’informació jurídica d’última 
generació. Aquesta aposta per les noves tecnologies ha portat a l’empresa a ser 
galardonada amb un Premi a la Innovació l’any 2002. 

 
 

Educa Borràs SA 
- Es dedica la confecció de joguines i és capdavantera en puzles. 
- Si els usuaris dels seus puzles perden alguna peça, només cal posar-se en contacte 

amb l’empresa i aquesta s’encarrega d’enviar gratuïtament la peça que falta a 
qualsevol dels setanta països als que exporta. Només cal entrar a la pàgina web, 
introduir el codi puzle i localitzar la peça indicant fila i columna.. No és una activitat 
senzilla de gestionar ja que l’empresa emmagatzema 1.500 models de 500 a 10.000 
peces cadascun, amb una mitjana de quatre sèries per peça. 

 
 

Encopim SL 
- Es dedica al desenvolupament de productes i sistemes, a la innovació i millora de 

processos productius, a la construcció d’equips d’assaig i també és una consultora en 
la gestió de la innovació i el desenvolupament tecnològic. 

- La companyia es focalitza en augmentar la competitivitat dels seus clients, basant-se 
en la innovació, en l’entorn de la mecatrònica, integrant capacitats tecnològiques 
pròpies en els àmbits de la mecànica, electrònica i software. 

 
 

Ferrolleida SL 
- Empresa dedicada a la fabricació d’armadures passives d’acer per a formigó. 
- El seu afany innovador va propiciar la creació d’un nou sistema constructiu basat en 

panells modulars fabricats amb malles d’acer que envolten una peça de poliestirè, que 
va suposar una nova línia de negoci per l’empresa. 

 
 

Fruits de Ponent SCCP 
- Integrada per tres cooperatives, és l’especialista de la seva zona en préssecs i 

nectarines. També compta amb una important producció de peres i pomes. 
- Va guanyar un concurs d’innovació del sector per la producció de daus de fruita: 

fruita ja pelada a trossos en forma de daus, sense sucre afegit i en envasos d’una sola 
ració. Una iniciativa considerada idònia per promocionar el consum de fruita. 
 
 

Funcosa - Funderia Condals SA  
- Es tracta d’una foneria que aposta per la fundició nodular, molt més resistent que la 

fundició gris, la més clàssica. 
- Treballa en colada contínua en motllos ceràmics, als que s’afegeix carbó en pols per a 

que el ferro no penetri en la sorra i s’obtingui un millor acabat superficial. La xarxa 
informatitzada de tota la gestió permet disposar de la informació actualitzada de totes 
les activitats en qualsevol moment. També es fa un tractament acurat dels gasos 
contaminants i les zones de treball estan gairebé lliures de fums. 
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Gadsa - General de Archivo y Depósito SA 
- Es dedica a la gestió i custodia de documents. Està especialitzada en la digitalització 

massiva d’arxius tant en suport paper com en qualsevol altre. Destaca també la 
organització documental, l’avaluació de la gestió dels documents, el disseny de 
processos i procediments, la tecnologia d’imatge digital i la gestió d’imatges amb 
accés múltiple.  

- Garanteix la confidencialitat, la seguretat i l’òptim emmagatzematge i gestió dels 
documents, amb estalvis de temps, espais i materials. 

 
 

Gaes - Microson SA
- Integrada dins del grup Gaes, líder en correcció auditiva, és un gran laboratori dedicat 

a la fabricació d’audífons amb l’ús de la millor tecnologia disponible. 
- Compta amb un recinte totalment aïllat on l’aire es filtra repetidament per garantir la 

seva puresa. Tots els processos de l’empresa estan sotmesos a rigorosos controls de 
qualitat tal i com ho indiquen els certificats aconseguits. 

  
 

Gema OD SA 
- Especialista en la producció de discos (CD’s y DVD’s). L’empresa és capaç de 

produir 400.000 discos al dia i fer-los arribar al seu punt de destí utilitzant sistemes 
logístics d’última generació. 

- El desenvolupament tecnològic, la investigació pròpia, la qualitat i la constant 
innovació els permeten oferir les millors solucions en el mercat dels suports 
audiovisuals. 

 
 

Germans Boada SA  
- Es dedica a dissenyar, fabricar i distribuir maquinària i eines per a la construcció i és 

especialista en tot l’equip necessari per a realitzar la correcte col·locació de la 
ceràmica i altres materials d’obra. 

- Cal destacar la posada en marxa del “Espai Temàtic Germans Boada”, un museu que a 
través de diferents ambients pretén donar a conèixer com l’home ha anat evolucionant 
a través de les seves eines, i com segueix l’evolució actualment. L’empresa va 
guanyar un Premi a la Internacionalització l’any 1994. 

 
 

Grupo Envases del Vallés SA 
- Es dedica a la fabricació de làmina i envasos plàstics multicapa destinats al sector 

alimentari, i actualment és el segon productor europeu d’embalatges rígids per a 
productes de llarga durada.  

- S’analitzen les condicions de l’envàs: dimensions, estabilitat, resistència, i a 
continuació es fa el disseny per ordinador. En un envàs de pocs mil·límetres de gruix 
s’hi superposen diverses capes de diferents materials, cadascuna per atorgar alguna de 
les propietats que requereix l’envàs: barrera a l’oxigen, a l’aigua, a la llum i a la 
transferència d’olors. A més, calen capes adhesives, i de color, i tot plegat s’ha 
d’adaptar a les condicions de temperatura i humitat del client. També cal que el plàstic 
es pugui reciclar i complir totes les normatives europees. 
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Gutmar SA 
- És especialista en la mecanització i acabat de peces metàl·liques.  
- La rectificadora de control numèric aconsegueix una precisió de micres amb un acabat 

perfecte, sense que la peça presenti cap irregularitat. Gràcies a aquest nivell tan alt de 
qualitat en els seus processos de fabricació, l’empresa s’ha convertit en la 
subministradora d’una de les majors empreses productores d’helicòpters del món i de 
peces vitals del tren d’aterratge dels avions d’Airbus.  

 
 

Ilemo-Hardi SA  
- Es dedica a la fabricació de pulveritzadors i accessoris pels mateixos.  
- És la primera marca nacional en la fabricació de bombes de pistó i de maquinària per 

a la protecció de cultius. Disposa d’una alta tecnologia en tota la gamma d’equips per 
tractaments fitosanitaris, especialment pulverizadors hidroneumàtics (atomitzadors). 
Destaca pel seu disseny amb tecnologia nacional d’equips específics per vinyes, 
hivernacles, i tot tipus de cultius en les diferents modalitats d’equips arrossegats i 
suspesos adaptats als vehicles. 

 
  

Industrias Disme SA 
- Es dedica a la fabricació i gestió d’expositors publicitaris per a punts de venda. 

D’entre els seus productes trobem expositors de peu, de mostrador i lluminosos. 
- Són experts en aquest tipus d’estructures que funcionen com unes estanteries 

personalitzades, segons les necessitats del client, combinant tot tipus de materials. 
L’empresa també s’encarrega de realitzar les entregues dels seus expositors per lluny 
que es trobi el seu destí final. 

 
 

Indústries Bec SA  
- Es dedica a oferir productes industrialitzats amb la qualitat de la producció manual, 

com ara elements de protecció solar, arquitectura tèxtil i espais expositius. 
- La seva capacitat d’innovació l’ha convertit en especialista en el disseny i construcció 

d’edificis amb estructures neumàtiques.  
 
 

Indústries Ramon Soler SA 
- Es dedica a la producció d’aixetes per al sector domèstic aconseguint ser la segona 

empresa a nivell estatal i tenir quota als mercats internacionals. 
- El seu treball d’innovació se centra en nous sistemes d’instal·lació de les aixetes, 

millores dels mecanismes de funcionament i nous dissenys avançats, com la aixeta 
termostàtica: disposa d’un sistema que respon als canvis de temperatura de tal manera 
que si s’obre una altra aixeta en un altre punt de l’habitatge, el cabal es modifica, però 
la temperatura de l’aigua es manté constant. 

 
 

J. Juan SA 
- Es tracta d’una empresa líder en el mercat del cablejat de transmissió automàtica per 

automoció i tubs hidràulics per a sistemes de frenada.  
- L’empresa és puntera en la implantació de sistemes de gestió de la innovació i ha estat 

escollida pel CIDEM per presentar un workshop de bones pràctiques arrel de la seva 
participació en un programa pilot emmarcat en el Pla d’Innovació de Catalunya. 
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Juan Rich Xiberta SA 
- Es dedica a la fabricació de taps de suro per a les ampolles de vi.  
- Es mecanitza el tap, s’asseca, es poleix, es renta i desinfecta amb aigua oxigenada i 

posteriorment es classifica segons la quantitat de forats i imperfeccions. Aquest procés 
es fa primer amb una màquina de visió artificial, però posteriorment es fa una tria 
posterior a mà. La innovació també intervé en la prevenció del fenomen del gust de 
tap que es detecta al laboratori de l’empresa. 

 
 

Keytel SA 
- És una empresa especialitzada en representació hotelera, prestant serveis de 

comercialització, màrketing i distribució. 
- Aposta per les tecnologies d’última generació, fet que els permet informar i confirmar 

reserves en temps real a clients de qualsevol part del món a través de tots els canals de 
distribució, com ara el telèfon, GDS o Internet. 

 
 

KH Lloreda SA 
- Es dedicava als seus inicis al recobriment de peces metàl·liques. Per netejar les peces 

van crear un detergent d’ús intern que va ser tan eficaç que va provocar la reorientació 
del negoci cap al sector de la neteja de la llar. 

- El detergent KH7 és un desgreixador líder en el mercat espanyol i ha aconseguit ser el 
primer producte de neteja europeu 100% biodegradable. 

 
 

Kinetical Bussiness SL 
- És una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions de mobilitat, 

implementant-les en dispositius de tecnologia inalàmbrica com els PDA’s, per tal 
d’optimitzar els processos, el flux i l’explotació de la informació. 

- El departament d’R+D+i de l’empresa analitza aquells sectors on l’ús de dispositius 
mòbils encara no s’ha experimentat com una solució per a la millora de processos o 
per a l’estalvi de costos. Destaquen els projectes K-police, que proporciona als agents 
de policia una eina per a realitzar totes les seves gestions en un sol dispositiu mòbil, i 
en la mateixa línia també hi ha el projecte K-statistics, per a àrbitres d’esports. 
 
 

Laboratorio Dr. Oliver Rodés SA  
- Es dedica a l’anàlisi d’aigües, i és tot un referent en el sector de l’aigua mineral. El 

negoci es completa amb l’anàlisi d’aigües de la xarxa pública, d’aigües residuals, 
l’anàlisi de la qualitat de l’aire de quiròfans i de la microbiologia dels aliments que es 
serveixen a hospitals, empreses i escoles. 

- Destaquen les certificacions aconseguides per la seva qualitat, fet que fa que gairebé 
totes les empreses embotelladores d’aigua espanyoles facin referència en la seva 
etiqueta a que el seu producte ha estat analitzat per aquest laboratori. 

 
 

Lo Trans - Logística y Transporte SA  
- És especialista en logística integral, transport internacional, emmagatzament, gestions 

duaneres i distribució. 
- Destaca el desenvolupament d’un sistema que mitjançant internet, permet conèixer 

amb precisió l’estat actual d’una embarcació i la seva corresponent documentació.  
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Manufacturas Casas y Castellet SA 
- Dedicada a la corbateria i complements, persegueix com a objectiu la qualitat de les 

seves teles, els acabats en la confecció i el disseny i la modernitat dels estampats. 
- Ha signat un acord per a comercialitzar prendes que fan servir un nou sistema 

anomenat “Texcote”: un nou tipus de roba que repel els líquids i evita la formació de 
taques. L’empresa serà la primera en distribuir aquest nou sistema a Europa.  

 
 

Metalquímia SA 
- Fabrica màquines per a l’elaboració de carns cuites de forma industrial. També s’ha 

convertit en un centre d’estudis de tot allò que fa referència a la carn, i és un referent 
mundial de tecnologia en la fabricació de productes càrnics cuits. 

- Ha estat el primer fabricant d’equips de processat de carn en introduir i patentar les 
camises de refrigeració i els processos pulmonars en els seus reactors de massatge. 
Han fet de la recerca la base del negoci, engegant 25 projectes d’innovació en els 
darrers 5 anys (1996-2001), dels quals se n’han comercialitzat 22, i presentant un total 
de 17 patents internacionals. L’empresa ha guanyat en dues ocasions el Premi a la 
Innovació (1993 i 2001) i també el Premi a la Internacionalització 1994. 

 
 

Método 3 SA 
- Per nombre d’informes emesos, és la primera empresa de detectius de l’Estat. 
- La seva feina s’ha vist recompensada en diferents reconeixements. Va ser la primera 

empresa del sector en aconseguir una certificació ISO i la primera i única en 
aconseguir mencions de honorífiques de la policia. 

 
 

Miguel Díaz SA 
- Dedicada a tots els àmbits de la comunicació audiovisual, està especialitzada en 

presentacions de productes, congressos, convencions d’empresa, actes culturals, 
lúdics, fires i exposicions. Es dediquen al lloguer d’equips, a la producció de vídeo i 
aplicacions multimèdia i al desenvolupament tècnic d’idees aportades pel client. 

- L’empresa té com a principal inquietud aplicar l’última tecnologia a les necessitats 
dels seus clients per tal de dissenyar un missatge convincent, modern i eficaç. 

 
 

Netmaps Geografia Cartografia SA  
- Es tracta d’una editorial que s’ha anat especialitzant en el camp de l’educació (llibres i 

atlas) i els viatges. 
- Destaca la seva evolució en cartografia digital. Actualment és líder a Europa i els seus 

mapes estan presents a Amèrica i Àsia. L’empresa ha rebut el Premi a la 
Internacionalització 2001 així com altres mencions com a empresa d’internet. 

 
 

Optimus SA 
- Líder del mercat espanyol de megafonia. Dissenya i fabrica els seus propis productes i 

també en comercialitza, de tal manera que s’ha convertit en un referent del sector. 
Disposa també de productes propis en altres camps de l’electrònica. 

- L’empresa persegueix la diferenciació amb sistemes de control de megafonia i amb la 
millora del seu servei i assessorament tècnic. L’empresa va obtenir un Premi a 
l’Exportació l’any 1998. 
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Pirotècnia igual SA 
- Es dedica als focs artificials i als espectacles pirotècnics. L’empresa fabrica, 

comercialitza i subministra productes elaborats, semielaborats i matèries primeres. 
- Destaca per la seva àmplia gamma de productes, per la seva expansió i pels esforços 

en internacionalització, que fan que el 60% de la producció es destini a l’exterior. 
 
 

Play SA 
- Es dedica a oferir productes de puericultura per vehicles, el passeig i la llar, i destaca 

pels seus sistemes de fixació en els automòbils. 
- L’empresa duu a terme assajos amb maniquís de diferents pesos que es col·loquen en 

una plataforma en la que es simulen impactes a 50km/h. Hi ha impactes frontals, 
laterals i posteriors. També existeixen els assajos estàtics realitzats als seients, per 
comprovar la resistència del cinturó, de la sivella i la capacitat d’absorció d’energia 
del seient. A més, l’empresa realitza campanyes de sensibilització donat que la meitat 
dels infants encara viatja sense cap tipus de retenció. 

 
 

Prous Science SA
- Es dedica a proveir serveis d’informació i comunicació en l’àmbit biomèdic. 
- Han creat un canal per a metges amb un dispositiu multilingüe que té la capacitat 

d’emmagatzemar informació audiovisual i disposa de fòrums de consulta i un butlletí 
informatiu. 
 
 

Relats SA 
- És líder en la fabricació de tubs aïllants elèctrics i tèrmics flexibles, fundes per a la 

protecció mecànica i reducció de sorolls, així com una completa gamma de juntes, 
cordes i cintes. 

- Cal destacar que la inversió en R+D+i de l’empresa ha estat un 4% de la facturació els 
darrers 5 anys que ha permès patentar un total de 20 productes nous. 

 
 

Rücker Ibérica SL 
- Empresa dedicada a l’aplicació de noves tecnologies electròniques i multimèdia en 

cotxes i avions.  
- Degut a la complexitat dels seus productes, l’empresa ofereix als seus clients 

competitivitat, modernitat i una qualitat total. El desenvolupament tecnològic es basa 
en la recerca, el desenvolupament i activitats de millora contínua, tot gràcies als seus 
programes de gestió i a les sinèrgies derivades de la seva presència arreu del món. 

 
 

Saitek SA 
- Es dedica a la fabricació de racks: una mena d’armari per equips informàtics. Ofereix 

un ampli ventall de productes dissenyats per a les evolutives necessitats dels sectors 
de networking, internet, connectivitat i hosting.  

- Destaca el seu sistema “Spacio”: mobiliari tècnic modular que ofereix infinites 
configuracions per a sales d’informàtica, de servidors, sales de control i seguretat, 
entre d’altres. 
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Sanromà I SA 
- L’empresa es dedica a la fabricació, exportació i importació d’artícles de broma, 

titelles, màscares, maquillatges, perruques, guirnaldes, etc. 
- Disposen d’articles especials per a despedides de solter i festes diverses com 

Halloween. En les seves dependències s’hi troba una exposició permanent dels seus 
articles i l’empresa compta també amb una pàgina web amb un extens catàleg detallat 
dels seus productes. 

 
 

Santa & Cole Ediciones de Diseño SA 
- Es tracta d’una editora de disseny que es dedica a desenvolupar tècnicament productes 

amb un alt component de disseny industrial, és a dir, a l’estudi d’objectes quotidians 
per a trobar millors experiències d’ús. 

- L’empresa presenta una àmplia dispersió ja que edita elements de mobiliari i 
il·luminació domèstics i urbans, elements vegetals i llibres, oferint productes de 
catàleg i productes per a resoldre determinades necessitats de projecte. L’empresa 
també destaca en la tecnologia i els medis adoptats per a generar i difondre 
internament el seu coneixement. 

 
 

Seintex Servicios de Informática SA 
- Es tracta d’una consultoria d’organització, de tecnologies de la informació i 

telecomunicacions. 
- Una de les seves feines de més importància ha estat la participació en modernitzar la 

informatització judicial espanyola mitjançant el desenvolupament d’un sistema que 
reconeix la veu i que pot utilitzar-se per a gravar els testimonis. Aquest sistema 
permetrà als jutjats adaptar-se a la llei que els obliga a gravar els judicis.  
 
 

Semillas Fitó SA 
- Investiga y produeix llavors per a la sembra de cereals, farratge i flors. 
- L’empresa engega, de manera continuada, projectes de col·laboració amb organismes 

públics d’investigació i universitats per a l’obtenció de noves varietats comercials 
d’espècies hortícoles. 

 
 

South Wing SL 
- El negoci es centra en el desenvolupament de solucions “wireless” per a productes 

mòbils com els telèfons i els ordinadors. 
- Ha desenvolupat un auricular per a telèfons mòbils que funciona sense cables gràcies 

a la connexió Bluetooth. 
 
 

Spin SA 
- És una companyia de tecnologia aplicada al sector de la automatització i del control 

industrial, amb l’objectiu d’integrar solucions mitjançant sistemes de supervisió o 
control automàtic. 

- L’empresa és pionera a Espanya en el disseny i desenvolupament de sistemes 
informàtics aplicats a la indústria. L’empresa desgrana el problema particular del 
client en paràmetres tractables per un sistema d’enginyeria. 
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Spirax Sarco SA 
- És líder en el control i l’ús eficient del vapor i d’altres fluids industrials. 
- L’empresa proporciona coneixement, servei i productes a tot el món orientats al 

control i a l’ús eficient de fluids industrials. El coneixement es transmet a través de 30 
centres d’aprenentatge, cursos per correspondència i publicacions tècniques. 

 
 

Sport Caravaning Canet SA  
- Empresa familiar especialitzada en el sector camping-caravaning. Es dedica 

principalment a la compra-venda-lloguer d’articles per a la pràctica d’aquesta activitat 
lúdica.  

- És un concessionari oficial de productes de les millors marques tant de caravanes com 
de remolcs, mòduls, autocaravanes i disposa de tot tipus de recanvis, accessoris i 
complements. 

 
 

Star Tèxtil SA  
- Fabrica roba per a nens de fins a quatre anys i roba interior. 
- El treball d’innovació es centra en l’utilització de PDA’s que l’empresa utilitza per 

realitzar les seves comandes. Incorpora un sistema de lectura de codi de barres amb el 
que s’identifica el producte, i després via mòdem o telèfon mòbil poden enviar la 
comanda a fabrica. A més, els comercials poden endur-se una còpia detallada amb una 
miniimpressora. La digitalització també els serveix per actualitzar les dades del 
magatzem i així gestionar millor els stocks. 

 
 

Supergrif SL  
- És especialista en el disseny d’aixetes i altres complements per a la cuina i el bany. 
- S’ha convertit en una referència obligada en disseny, innovació i qualitat dels seus 

productes, presents als mercats de més de 40 països. La consolidació de la marca i la 
creació d’un estil amb personalitat pròpia és la base de la seva estratègia de 
diferenciació i de l’aposta pel seu dinamisme i trajectòria internacional.  

 
 

Symor Linea SA  
- Empresa de disseny de peces de vestir, elegants, modernes i funcionals. 
- La seva intenció es aconseguir l’apertura de dotze establiments a l’estranger en arribar 

l’any 2007 amb l’objectiu de fer-se un nom en l’escena internacional. Els primers 
destins seran les ciutats americanes de Texas, Connecticut i Nova Jersey.  

 
 

Synthon Hispania SL 
- La seva activitat es centrava en la fabricació d’un producte genèric, que és aquell que 

resulta un cop ha vençut la patent. Amb l’esforç en R+D, ha adquirit un coneixement 
que li ha permès afegir canvis i millores en els seus productes.  

- En la línia de la seva activitat investigadora, l’empresa ha iniciat una incipient 
presència en el camp de les noves molècules i que es pretén que suposi una activitat 
clau en el futur de la companyia. 
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Telstar Industrial SL 
- Fabrica equips per a laboratoris i la indústria farmacèutica, i és especialista en 

tecnologies de buit, d’ultrafiltració d’aire, d’esterilització i de sistemes de distribució 
d’aigua pura.  

- Una de les tècniques utilitzades és la liofilització: una forma d’assecatge sota el buit. 
El producte es congela a molt baixes temperatures i el dissolvent a eliminar es sublima 
sota el buit. Aquest procés d’assecatge a tan baixa temperatura fa que el producte no 
es degradi. L’empresa va guanyar un Premi a la Innovació l’any 2001. 

 
 

Transportes Tresserras SA 
- Empresa de transports que destaca per la seva política de millora contínua en 

l’adequació de les seves instal·lacions, dels seus vehicles, i del seu capital humà. 
- Aquesta renovació ha permès a l’empresa ser una organització eficaç i flexible, capaç 

d’oferir serveis integrals de logística per afrontar amb èxit els reptes del futur. 
 
 

Transports Padrosa SA 
- Es caracteritza per la modernització contínua dels seus vehicles, de les seves 

instal·lacions, i especialment per la tecnologia de comunicació i seguiment de la seva 
flota via satèl·lit i internet. 

- Tots els vehicles compten amb una antena d’emissió i recepció i un ordinador de bord. 
Aquest intercanvi de dades, que actualment es produeix a temps real, és bàsic per a 
una eficaç planificació dels recursos, tant per l’empresa com pel client, que amb 
l’accés al satèl·lit, pot saber la posició del camió i la quantitat exacta que li porta.  
 
 

Tratamientos Térmicos Carreras SA  
- Es dedica al tractament tèrmic i recobriment superficial de peces d’acer i d’altres 

aleacions metàl·liques. Depenent de les propietats que es vulguin atorgar a les peces es 
fa un o altre tractament per buscar més duresa o més resistència al desgast. 

- Actualment, per optimitzar les propietats del metall s’utilitzen forns amb tècniques de 
buit, i olis especials pel refredament. La construcció i desenvolupament d’equips 
propis ha permès a l’empresa competir amb la resta de multinacionals del sector i 
oferir al mercat processos d’alt valor afegit i basat en tecnologia pròpia. L’empresa va 
obtenir un dels Premis a la Innovació l’any 2003. 

 
 

Vertisub SL 
- És especialista en la realització d’obres i consultoria-enginyeria de prevenció i 

seguretat en treballs industrials, d’edificació i del sector de les telecomunicacions. 
També ofereix formació tècnica i equipaments i línies de seguretat. 

- Actualment compta en els departaments d’indústria, edificació i seguretat, amb 
personal propi preparat adequadament per a la realització d’obres complexes.  

 
 

Vilardell Purtí SA 
- És experta en “decolletatge”, tècnica consistent en extreure material a grans lingots 

mitjançant torns específics fins a aconseguir la peça desitjada.  
- Els avantatges competitius de l’empresa són l’ús i l’adquisició constant de torns, 

rectificadores i màquines d’acabat tèrmic, d’ultrasons per la neteja de les peces, i 
mesuradors de forma i rugosímetres per verificar els perfils i les superfícies.  
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3.3. Casos de PIMES internacionalitzades 
 
 

Balliu Export SA  
- La seva activitat se centra en el mobiliari de jardí per a piscines, hotels i platges, com 

ara cadires, taules, para-sols, i especialment, tumbones. Està en plena expansió, 
sobretot, gràcies a la seva obertura i creixement cap a l’exterior amb vendes a 46 
països repartits pels cinc continents. 

- A través de la participació en fires nacionals i internacionals, l’empresa ha aconseguit, 
en pocs anys, una gran quota de mercat. Això li ha suposat haver d’adaptar la seva 
capacitat de producció a la nova demanda, així com la millora de tecnologia, qualitat, 
normativa i respecte al medi ambient. Darrerament s’ha obert una nova fàbrica, s’ha 
adquirit nova maquinària i s’ha invertit especialment en la primera filial exterior a 
Austràlia, un mercat de gran potencial degut a l’increment del turisme i del clima 
tropical que hi ha tot l’any. La presència de la filial permetrà vendre el producte a 
menor preu, donant un servei més ràpid i directe al client. A mig termini, aquesta 
experiència també ha de ser un primer pas cap a una futura llista més extensa de filials 
a l’exterior. L’empresa va obtenir un Premi a l’Exportació l’any 2001. 

 
 

Carrocerías Ayats SA  
- Fabrica autocars de luxe. Són presents als certàmens més destacats del sector i 

l’expansió de l’empresa els ha permès vendre a tres continents. 
- Més enllà de l’exportació, l’empresa es va plantejar la possibilitat de muntar autocars 

fora de Catalunya per vendre’ls directament a altres països. Després de fer un estudi 
de viabilitat, per raons de proximitat, pel mercat potencial, pels preus de venda i pels 
costos de producció, es va triar el Marroc, on es van associar amb una empresa local 
per compartir tecnologies i crear un joint-venture. Posteriorment i degut als bons 
resultats, l’empresa va decidir finalment invertir en una planta productora pròpia. 
L’empresa va obtenir un Premi a l’Exportació l’any 1997. 

 
 

Cricursa - Cristales Curvados SA  
- L’empresa, amb un alt grau d’especialització dels seus productes, és pionera en la 

fabricació de vidres especials i destaca pel seu esforç continu per adaptar-se a les 
exigències tècniques dels nous materials en el camp de l’arquitectura. 

- La seva excel·lència ha fet possible que el modern nou barri parisí de la Défense, 
compti amb els vidres de l’empresa en algun dels seus edificis més emblemàtics. 

 
 

Fytisa - Fieltros y Tejidos Industriales SA 
- Empresa dedicada a la producció de teixits industrials principalment per als sectors de 

la confecció, calçat i automòbil. 
- Actualment està en procés d’inversió directa al Brasil mitjançant la creació d’un joint-

venture, però no només amb un soci local, sinó que compta també amb l’associació 
d’un competidor seu a Europa. Així que mentre al mercat europeu són competència, al 
Brasil són socis. Aquesta cooperació els pot aportar sinèrgies i transferències 
recíproques de coneixement, a més de disminuir els problemes de finançament. 
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Fupicsa - Fustes del Pirineu Català SA 
- Empresa familiar dedicada a la comercialització de fustes nobles. Realitza les tasques 

pròpies d’un magatzem de fusta i s’ha especialitzat en la construcció de teulades 
aïllants de fusta, en la distribució de parquets i en la venda i muntatge de bungalows 
per a càmpings. 

- Inicialment, l’empresa transformava la fusta que extreia de les seves explotacions 
forestals, però un accident que va destruir la serradora va provocar un canvi de rumb 
en l’activitat. L’empresa va decidir importar fustes i comercialitzar-les des d’aquí. El 
següent estadi ha estat l’adquisició d’una serradora situada a Romania. La tria 
d’aquest país per a implantar-se respon a l’alta qualitat de la fusta romanesa i al baix 
cost de la mà d’obra i de producció. La internacionalització ha permès a l’empresa ser 
ella mateixa la que serra i tracta la fusta en origen, i posteriorment la comercialitza, un 
cop enviada a Catalunya. 

 
 

Genebre SA 
- Es dedica a la fabricació de vàlvules per a fluids, i està present a una vintena de països 

d’Europa, Àsia i Amèrica. La clau de l’èxit ha estat el treball constant per ampliar el 
catàleg de productes i poder oferir el millor servei possible als seus clients. 

- L’objectiu estratègic és enfortir la posició competitiva de l’empresa tant a Espanya 
com a la resta de països i l’eina per a desenvolupar-ho és l’aprofundiment en el procés 
d’internacionalització. Això es tradueix en la redacció d’una metodologia de diagnosi 
del posicionament de l’empresa i la seva capacitat de millora, la cohesió de l’equip 
directiu al voltant d’aquest projecte de futur, una línia estratègica bàsica, un pla 
d’acció, i el seguiment del projecte per part del COPCA. L’empresa va guanyar un 
Premi a la Internacionalització l’any 2002. 

 
 

Hobby Flower de España SA 
- Es dedica a la fabricació i comercialització d’hidrojardineres d’alta qualitat: un 

sistema regulador amb el que només cal regar un cop cada quatre mesos. Les 
hidrojardineres es fabriquen utilitzant les més avançades tecnologies de modelatge de 
plàstic, acer inoxidable, alumini. Una tecnologia que es complementa amb l’artesania 
dels acabats de fusta i cuir. 

- L’experiència exportadora de l’empresa va començar ben aviat, l’any 1975 a països 
àrabs. Posteriorment, la seva presència a fires internacionals, els va servir per introduir 
el seu producte a diversos mercats europeus. Actualment, l’empresa està present a 
Estats Units, França, Alemanya, Regne Unit, Suècia, Noruega, Bulgària, Hongria, 
Portugal, Andorra, Bèlgica, Irlanda, Suïssa, Aràbia Saudita, Bahrain, Qatar i Emirats 
Àrabs. Dins de la seva reflexió estratègica emmarcada en el programa NEI (veure 
Annex G), s’ha iniciat un procés de penetració en el mercat americà, i s’han marcat els 
objectius d’aconseguir distribuïdors en tots els mercats de la Unió Europea durant 
l’any 2005 i expandir-se cap al mercat asiàtic l’any 2006. 
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Intersalus SA 
- És una empresa especialitzada en la consultoria, el disseny, la planificació i l’execució 

de projectes en els sectors de la sanitat, hospitals i serveis socials. 
- Comença el seu procés d’internacionalització prestant serveis de consultoria a països 

d’Europa de l’est gràcies a un contracte adjudicat per la Comissió Europea. 
Posteriorment, amb altres organismes de finançament multilateral, aconsegueix 
projectes en més de 30 països en tot el món, i finalment es decideix consolidar algun 
dels mercats internacionals amb la creació de dues empreses mixtes a Amèrica 
Llatina. Després d’aquesta forta expansió, l’empresa va decidir realitzar el procés de 
reflexió estratègica que proposa el programa NEI (veure Annex G), per tal de 
continuar amb el seu creixement internacional. L’empresa va guanyar un Premi a la 
Internacionalització l’any 1996. 

 
 

Lupo Morenete SL  
- Es tracta d’una prestigiosa marca de complements de moda. Les seves col·leccions 

comprenen des de bosses fins a sabates, juntament amb la petita marroquineria i altres 
accessoris. 

- El salt en la dimensió empresarial es va donar gràcies a l’esforç en innovació que va 
permetre un creixement del nombre de mostres i una potenciació de l’equip comercial 
i de màrqueting que atorga als productes el valor afegit de sintetitzar les darreres 
tendències i traduir-les en termes de quotidianitat i practicitat. Dins d’aquesta línia 
innovadora, l’empresa es va poder consolidar al mercat japonès. Portaven uns anys 
venent-hi a través d’un distribuïdor, però vista l’acceptació del públic es va decidir 
l’any 2003, l’obertura d’una sucursal que els permet tenir un major control i una 
millor imatge de cara als clients. El fet d’adaptar-se a l’exigent mercat japonès, ha 
enfortit la qualitat, disseny i la gestió de la informació de l’empresa. 

 
 

MD Soluciones de Identificación SA  
- Dissenya, produeix i comercialitza productes i serveis d’etiquetatge i identificació de 

mercaderies per a ser utilitzats dins de la cadena de subministrament de qualsevol 
empresa. No només proporciona la màquina per l’etiquetatge, sinó també les eines 
informàtiques necessàries per a l’optimització de la cadena de subministrament. 

- L’empresa ha instal·lat les seves màquines a més de 3.000 clients en els darrers anys. 
La seva taxa de creixement mitjana anual ha estat d’un 27% (1994-2003). L’èxit del 
seu producte ha portat a l’empresa a obrir nous mercats. El procés d’obertura ja s’ha 
iniciat amb la inauguració d’una filial a Alemanya. 

 
 

Nubiola Productos de Gran Consumo SA  
- És especialista en la producció i comercialització de pigments inorgànics idonis per a 

aplicacions en diferents sectors. 
- Al llarg de la seva història, l’empresa ha crescut amb l’adquisició d’una fabrica al País 

Basc, i l’obertura de noves plantes productives a Colòmbia, Romania i l’Índia. També 
disposa d’oficines comercials als Estats Units, el Japó, la Xina, i als països citats 
anteriorment. Aquest fet ja és un aspecte diferenciador, ja que els seus competidors no 
són presents als mercats locals als quals exporta. 

 
 
 



Pàg. 68                                                                                                                                            Memòria 

 

Pertecsa - Perfils Tècnics SA 
- Empresa que, mitjançant diversos processos d’extrusió, ofereix perfils de plàstic per a 

la indústria de l’automòbil, il·luminació i construcció, entre d’altres. 
- El seu cas és el típic exemple d’una empresa de la indústria auxiliar de l’automòbil. 

Les exigències d’aquest mercat ha forçat a les empreses a assolir una alta 
competitivitat internacional i a instal·lar-se al costat de les plantes productives que 
existeixen arreu del món. Si no duen a terme aquest procés, corren el risc de perdre 
fins i tot les comandes d’aquí. I en aquesta línea d’actuació, l’empresa ja s’ha instal·lat 
a prop de São Paulo, un dels grans centres productius d’Amèrica llatina. 

 
 

Proquimia SA  
- Es dedica a la fabricació de detergents i productes per a la neteja industrial. 
- L’empresa va invertir directament a Cuba per formar un joint-venture amb un soci 

local. L’empresa catalana hi aporta coneixements, tecnologia i recursos econòmics, 
mentre que l’empresa cubana hi aporta infraestructures i el coneixement del mercat. 
Des de llavors, el volum d’exportacions a aquest país s’ha vist multiplicat 
notablement. I aquests resultats positius, i la possibilitat de compra d’una part del 
capital de l’empresa associada, van fer plantejar a l’empresa l’opció de crear una filial 
a Cuba. 

 
 

Pumatex SL  
- Es dedica a la comercialització i distribució de maquinària tèxtil. 
- L’empresa s’ha vist obligada a sortir a l’exterior degut a que resulta ja difícil créixer a 

nivell nacional. Després d’estudiar el potencial africà, l’empresa ha posat en marxa 
una planta de tractament de residus de cotó a Mali associant-se amb una empresa 
índia. La producció s’exportarà majoritàriament a llatinoamèrica i a Àsia. Amb 
aquesta planta productiva, l’empresa veu la possibilitat d’ampliar la fàbrica i fins i tot 
de repetir l’experiència a altres països de l’Àfrica. L’èxit del projecte sembla 
assegurat, ja que es posseeix la tecnologia i la capacitat de distribuir la producció. 

 
 

Relats SA  
- Va començar com una productora tèxtil. Als anys 80 es va reconvertir en una empresa 

del sector elèctric, i actualment és líder en la fabricació de tubs aïllants elèctrics i 
tèrmics flexibles, fundes per a la protecció mecànica i reducció de sorolls, així com 
una completa gamma de juntes, cordes i cintes. 

- La seva activitat internacional s’inicia fa gairebé 30 anys, i actualment el volum de 
negoci exterior es situa en el 73% del total. El grup disposa d’una filial al Regne Unit 
i disposa d’oficines tècniques i comercials a Alemanya, la Xina i Estats Units. També 
disposa de magatzems logístics a Nord Amèrica i distribuïdors repartits en 27 països 
d’arreu del món. Actualment, i dins de l’estratègia d’internacionalització de 
l’empresa, destaca un nou projecte d’implantació d’una planta de producció a la Xina, 
un país que està atraient al sector de components d’automòbil al qual l’empresa 
serveix. Cal destacar que la inversió en R+D+i de l’empresa ha estat un 4% de la 
facturació els darrers 5 anys que ha permès patentar un total de 20 productes nous. 
L’empresa va obtenir un Premi a la Internacionalització l’any 2003. 
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4.  Enquesta: relació entre innovació i internacionalització 
  
 
4.1. Introducció 
 
El capítol final d’aquest projecte és un qüestionari de 14 preguntes que s’adjunta a 
l’Annex H. L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer de primera mà que en pensen un 
selecte grup d’empreses respecte de la innovació, la internacionalització, i la relació 
entre ambdues.  

La selecció de les empreses s’ha dut a terme a través de les següents fonts: 

- Empreses guanyadores del Premi a la Innovació Tecnològica atorgat pel CIDEM. 
- Empreses guanyadores del Premi a l’Exportació atorgat per la Cambra de Comerç de 

Girona. 
- Empreses guanyadores del Premi a la Internacionalització atorgat per la Direcció 

General de Comerç del Departament de Comerç, Turisme i Consum. 
- Empreses que han rebut subvencions del CIDEM en les línies: RDI: Recerca, 

Desenvolupament i Innovació (2004), PAEI: Programa d’Assessorament Empresarial 
a la Innovació (2004), i PCCP: Pla de Consolidació i Competitivitat de la PIME 
(2002, 2003 i 2004). 

- Empreses protagonistes de les publicacions [7] i [8]. 
- Empreses protagonistes del portal d’internet “Infonomia: red de innovadores” en 

l’apartat “Casos de empresas catalanas”. 
- Empreses protagonistes del capítol “Empresa al dia” de la revista [9]. 
- Empreses PIMEs multinacionals que consten en l’estudi [5]. 
 

Per tal de poder obtenir dades sobre la facturació, la plantilla, les xifres d’exportació i 
l’adreça de contacte de les empreses, s’ha treballat exclusivament amb les empreses que 
figuren a l’Anuari Acicsa. 

Les empreses contactades, tret d’alguna excepció, tal i com s’apuntava a la introducció, 
tenen totes una facturació anual inferior a 40 milions d’euros i una plantilla inferior a 
250 treballadors, és a dir, la base de dades està formada per microempreses, PIMEs i 
grans empreses que fins fa poc eren PIMEs (cas de l’excepció). 

El procediment de contacte ha estat una trucada prèvia a l’empresa i un posterior 
enviament del qüestionari per correu ordinari. Les empreses tenien l’opció de respondre 
també via carta o indicant les respostes a través d’un correu electrònic. 

A l’Annex I s’adjunta la relació d’empreses contactades. Les que apareixen ressaltades 
en blau són les que han respòs a l’enquesta.  

El nombre d’enviaments ha estat de 340 i n’han contestat 106, per tant l’índex de 
resposta és del 31,2%. Es creu que aquest és un valor força elevat, i que la mostra és 
prou significativa. 

A continuació s’exposen les respostes obtingudes a cadascuna de les preguntes de 
l’enquesta (veure Annex H). 
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4.2.  Resultats de l’enquesta 
 
La classificació segons el tamany, l’antiguitat i el sector d’activitat és prèvia a 
l’enquesta, com ja s’ha comentat anteriorment. 

En canvi, la classificació segons el règim d’exportacions (o fase d’internacionalització) i 
el desenvolupament de la innovació es fa a partir de les respostes de l’enquesta, 
concretament a les preguntes 10 i 13. Per tant, la resposta a aquestes preguntes no es 
considera només un resultat de l’enquesta, sinó una eina per classificar la resta de 
respostes.  

La pregunta 9 també rep un tracte especial donat que és fonamentalment una verificació 
de que, efectivament, les empreses han treballat amb el CIDEM i el COPCA. 

Els resultats a aquestes preguntes són els que es presenten en primer lloc. 

Per a la resta de preguntes, es presenten els resultats totals i segons les categories 
esmentades anteriorment. A continuació es presenten dites categories junt amb el criteri 
seguit per agrupar les empreses, així com el nombre d’empreses dins de cada categoria. 

A partir d’ara, totes les dades fan referència a les empreses que han respòs a l’enquesta. 
Degut a que hi ha respostes anònimes, a que hi ha casos on les respostes a certa 
pregunta estan en blanc i a que de l’Anuari Acicsa o de les pàgines web de les empreses 
no sempre s’han trobat totes les dades, el nombre d’empreses de cada categoria no suma 
sempre el total de respostes. 

Totes aquestes consideracions es resumeixen en la taula 4.1: 
 
Tamany:            Antiguitat:   

 
         Règim d’exportacions:  

       (Pregunta 13 de l’enquesta)                                             

 
Sector d’activitat:  

                                     
                    
                   Desenvolupament de la innovació:     
                   (Pregunta 10 de l’enquesta) 
                                               
        
                  
      
 
 

Taula 4.1: Categories i nombre d’empreses per categoria.     Font: Elaboració pròpia 

 Facturació 
Plantilla -1,5 1,5-5 5-10 10-25 25-40 40-60

-20 µ µ p m m g 
20-50 p p p m m g 

50-100 m m m m m g 
100-200 m m m m m g 
200-500 g g g g g g 

Nova  x ≥1985 16 empreses
Mitjana 1935< x <1985 55 empreses
Vella x ≤1935 20 empreses

Total: 91 empreses 

µ   Micro   14 empreses     p   Petita  32 empreses
m   Mitjana   45 empreses g   Gran  5 empreses 

  Total:  96 empreses  

No exportadora 9 empreses 
Informals 35 empreses 
Formals 43 empreses 
Multinacional 17 empreses 

Total: 104 empreses 
Alimentació 8 empreses 
Electrònica i Informàtica 8 empreses 
Maquinària i material elèctric 14 empreses 
Plàstics i cautxú 7 empreses 
Productes metàl·lics 9 empreses 
Serveis públics/a empreses 8 empreses 
Tèxtil i confecció 7 empreses 
Altres 39 empreses 

Total: 100 empreses 

Esporàdica 25 empreses 
Departament d’R+D 27 empreses 
Sistemàtica 48 empreses 

Total: 100 empreses 
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La seva empresa ha mantingut contacte amb:      Pregunta 9  -  105 respostes obtingudes 

 

Com es presenta a la figura 4.1, un 76,2% del total de les empreses ha treballat amb el 
CIDEM i un 77,1% d’elles ho ha fet amb el COPCA: 
 

 
 Figura 4.1: Contactes de les empreses participants.     Font: Elaboració pròpia 

 

Cal destacar que el nombre d’empreses que ha treballat tant amb el CIDEM com amb el 
COPCA és del 60%, un percentatge molt més elevat que el de les empreses que només 
han col·laborat amb el CIDEM o amb el COPCA (16,2% i 17,1% respectivament). 

Aquest treball conjunt de l’empresa amb tots dos organismes demostra que les empreses 
que demostren interès i que aposten per la innovació, ho fan també per la 
internacionalització (i viceversa). 

Dins de la categoria “Altres”, cal destacar el CDTI amb 16 mencions i l’ICEX amb 8. 
Aquests organismes són l’equivalent al CIDEM i al COPCA a nivell estatal: 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio que es dedica a la promoció de la innovació i el 
desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles mitjançant l’avaluació i 
financiació de projectes empresarials d’R+D+i, la gestió i promoció de la participació 
espanyola en programes internacionals de cooperació tecnològica, la promoció de la 
transferència de tecnologia empresarial i el recolzament per a la creació i consolidació 
de les empreses de base tecnològica. 

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), també depenent del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, presta els seus serveis a les empreses espanyoles amb la 
finalitat d’impulsar i facilitar la seva projecció internacional mitjançant l’execució 
programes de promoció comercial en mercats exteriors, la difusió d’informació sobre 
els productes espanyols i els mercats internacionals, la formació de professionals en 
comerç exterior i la impulsió de projectes d’inversió, implantació industrial  o 
cooperació empresarial en els mercats exteriors. 

11,4%

13,3%

33,3%4,8%

3,8% 

26,7% 

1,0% 5,7% 
Només CIDEM

Només COPCA 

CIDEM i COPCA

CIDEM i altres

COPCA i altres

CIDEM, COPCA i altres 
Només altres

Cap
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La innovació en la seva empresa és:          Pregunta 10  -  100 respostes obtingudes 
 
En la figura 4.2 es pot veure com, en la majoria d’empreses, la innovació és una pràctica 
estesa i suposa una part important dins de la seva estructura, ja sigui amb un 
departament d’R+D o amb una gestió de la innovació sistemàtica: 

 
 
Aquests són els resultats que es pretenien amb la selecció prèvia de les empreses. 
 
 
Actualment, la seva empresa:          Pregunta 13  -  104 respostes obtingudes 
 
Com es presenta a la figura 4.3, hi ha empreses de totes les fases, però la majoria està en 
les més avançades: 

 
 
 
A la taula 4.2, es mostra la relació entre ambdues categories: 

 Esporàdica Departament d’R+D Sistemàtica TOTAL 
No exportadora 66,7% 11,1% 22,2% 100% 
Exportadora informal 33,3% 24,2% 42,4% 100% 
Exportadora formal 12,5% 25,0% 62,5% 100% 
Multinacional 18,8% 37,5% 43,8% 100% 

  Taula 4.2: Relació entre fase d’internacionalització i desenvolupament de la innovació 
          Font: Elaboració pròpia 
 
S’observa una clara tendència: quan més avançada és la fase d’internacionalització, més 
sistemàtica és la innovació a l’empresa. 

25% 

27% 

48% 

Esporàdica

Concentrada al 
departament d’R+D  

Sistemàtica

8,7% 

34,0%

41,7% 

16,5% 

No és exportadora 

És exportadora informal 

És exportadora formal 

És multinacional 

         Figura 4.3: Fase d’internacionalització.     Font: Elaboració pròpia 

            Figura 4.2: Desenvolupament de la innovació a l’empresa.     Font: Elaboració pròpia 
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Quin és el propòsit de la innovació a la seva empresa?     

Pregunta 1  -  105 respostes obtingudes 
 

Com es presenta a la figura 4.4, les empreses estan d’acord en atorgar-li a la innovació 
uns propòsits que estan directament relacionats amb la millora dels resultats de 
l’empresa, amb el seu creixement, i fins i tot en l’obtenció d’una major quota de mercat: 

5,7

7,2

7,7

7,8

7,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E. Obrir mercats a l’exterior

D. Obtenir una major quota de mercat

C. Augmentar la xifra de negocis

B. Millorar la rendibilitat de l’empresa

A. Mantenir i augmentar la quota de mercat actual

           
 

Malgrat això, quan s’especifica que el mercat sigui exterior, la conformitat de les 
empreses és significativament menor, és a dir, que no perceben un efecte tan directe de 
la innovació en la internacionalització. 

Pel que es veu a la taula 4.3, la relació entre la innovació i l’obertura de nous mercats és 
percebuda de manera similar dins de totes les categories: 

 A B C D E   A B C D E 
Tamany            Desenvolupament innovació           
Microempresa 8,4 7,0 8,1 8,3 6,6  Esporàdica 7,9 8,0 7,6 6,6 4,5
Petita 7,9 7,9 7,4 6,8 5,2  Departament d’R+D 8,7 6,7 7,8 8,1 6,6
Mitjana 8,0 8,2 7,9 7,0 5,8  Sistemàtica 7,6 8,1 7,6 7,1 5,8
Gran 8,8 7,6 8,4 8,8 8,8  Sector d’activitat           
Antiguitat            Alimentació 8,5 7,5 8,3 8,0 6,3
Nova 8,1 7,8 8,1 7,8 5,3  Electrònica i Informàtica 7,5 6,5 5,8 8,0 6,5
Mitjana 8,2 8,2 7,9 6,9 5,7  Maquinària i material elèctric 9,0 8,0 7,7 7,6 6,4
Vella 8,2 7,3 7,9 7,9 6,8  Plàstics i cautxú 6,6 9,4 8,6 4,9 4,0
Exportacions            Productes metàl·lics 7,6 9,3 8,2 8,2 6,4
No exportadora 8,4 7,8 8,2 6,0 2,7  Serveis generals/a empreses 8,8 6,5 8,8 6,8 4,3
Informals 7,6 7,1 7,9 7,2 6,1  Tèxtil i confecció 7,4 7,7 6,6 6,6 5,4
Formals 8,4 8,4 7,6 7,5 6,5  Altres 8,1 7,8 7,9 7,2 6,0
Multinacional 6,9 7,5 6,9 7,9 5,4  TOTAL 7,9 7,8 7,7 7,2 5,7

 Taula 4.3: Propòsit de la innovació a l’empresa per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
En general però, s’observa una relació més directa entre les grans empreses, entre les 
empreses amb més experiència i entre les empreses més innovadores i en una fase 
d’internacionalització més avançada. 

Cal destacar que, a diferència dels altres, el sector de plàstics atorga especialment 
relativa poca importància a la relació entre la innovació i la sortida a l’exterior.

       Figura 4.4: Propòsit de la innovació a l’empresa.     Font: Elaboració pròpia 
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La internacionalització en la seva empresa: 
Pregunta 2  -  105 respostes obtingudes 
 

En la figura 4.5 es veu com les empreses perceben la internacionalització 
majoritàriament com una estratègia i un avantatge competitiu, més que no pas una 
obligació o una necessitat: 

5,2

8,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. És una obligació degut a la disminució de la demanda del mercat intern

A. És una estratègia per aprof itar les oportunitats de l’exterior

 
 
 
És positiu que les empreses ho entenguin així donat que l’èxit en la sortida a l’exterior 
sembla més garantit si dita sortida es fa seguint una estratègia que no pas fruit d’una 
necessitat i per tant de forma obligada. 

A la taula 4.4, es pot veure el resultat per categories: 
 

 A B   A B 
Tamany      Desenvolupament innovació     
Microempresa 8,6 5,9 Esporàdica 6,7 5,1 
Petita 7,8 4,8 Departament d’R+D 8,6 4,8 
Mitjana 8,3 5,3 Sistemàtica 8,8 5,5 
Gran 8,4 6,0 Sector d’activitat     
Antiguitat     Alimentació 8,3 3,3 
Nova 7,5 4,0 Electrònica i Informàtica 8,3 2,8 
Mitjana 8,5 5,2 Maquinària i material elèctric 7,7 6,7 
Vella 8,3 5,9 Plàstics i cautxú 8,9 4,9 
Exportacions     Productes metàl·lics 8,9 4,7 
No exportadora 5,1 3,3 Serveis generals/a empreses 7,8 4,3 
Informals 8,2 5,5 Tèxtil i confecció 8,9 6,6 
Formals 8,6 5,8 Altres 8,2 5,5 
Multinacional 9,3 4,0 TOTAL 8,3 5,2 

  Taula 4.4: Propòsit de la internacionalització a l’empresa per categories.    
                      Font: Elaboració pròpia 
 
Pel que es veu a la taula 4.4, les diferències més grans entre ambdues opinions les 
trobem en les PIMEs, en les empreses de més nova creació, en les multinacionals i 
significativament en les empreses més innovadores. Són aquestes les que entenen millor 
el component estratègic de la internacionalització. 

Pel que fa als sectors, les diferències es fan especialment evidents en l’alimentació, 
electrònica i informàtica, plàstics i productes metàl·lics, mentre que la diferència resulta 
mínima en el cas de la maquinària i material elèctric, que sí que percep la 
internacionalització com una estratègia però també com una necessitat degut a la 
saturació del mercat nacional. 

     Figura 4.5: Propòsit de la internacionalització a l’empresa.     Font: Elaboració pròpia 
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Quina és la seva conformitat respecte de les següents afirmacions? 
Pregunta 3  -  106 respostes obtingudes 
 

La figura 4.6 confirma la relació evident que les empreses entenen que hi ha entre la 
innovació i l’obertura de nous mercats, però quan es fa referència explícita a un procés 
d’internacionalització, els índexs de resposta són bastant més baixos: 

 
 
 
En tant en quant la innovació promou la internacionalització o viceversa, les opinions de 
les empreses són similars i d’una conformitat no massa elevada. El fet que la innovació 
i la internacionalització no guardin relació es puntua amb gairebé un 5, la qual cosa 
significa que hi ha un nombre prou significatiu d’empreses que considera aquesta opció. 

Com s’observa a la taula 4.5, per tamany, són les PIMEs les que veuen una menor 
relació entre els dos factors. Destaquen les grans empreses, que consideren 
significativament la innovació com un requisit a l’hora de sortir a l’exterior: 

 A B C D E   A B C D E 
Tamany            Desenvolupament innovació           
Microempresa 8,4 7,1 7,6 6,7 4,9  Esporàdica 7,9 6,2 6,3 6,2 5,1
Petita 8,2 6,2 5,9 5,9 4,6  Departament d’R+D 8,7 7,0 5,8 6,4 4,9
Mitjana 8,3 6,2 5,6 6,4 4,6  Sistemàtica 8,2 6,4 5,9 6,2 4,3
Gran 9,6 8,0 6,4 6,4 3,6  Sector d’activitat           
Antiguitat            Alimentació 8,8 7,3 6,5 6,0 6,0
Nova 8,3 6,8 6,0 5,9 5,0  Electrònica i Informàtica 8,5 6,0 6,5 4,5 6,8
Mitjana 8,4 6,7 6,1 6,5 4,0  Maquinària i material elèctric 8,0 6,7 5,4 6,4 5,9
Vella 8,5 6,2 6,1 6,4 5,0  Plàstics i cautxú 8,6 7,4 7,1 5,7 3,1
Exportacions            Productes metàl·lics 8,7 6,0 6,0 6,4 2,2
No exportadora 8,7 5,6 6,2 6,0 2,7  Serveis generals/a empreses 8,3 4,3 5,3 6,0 4,5
Informals 8,4 6,6 6,1 6,6 4,6  Tèxtil i confecció 8,6 6,6 7,4 8,0 3,1
Formals 8,2 6,4 6,0 6,3 5,1  Altres 8,3 6,7 5,8 6,7 4,2
Multinacional 8,4 7,1 5,8 5,5 4,9  TOTAL 8,3 6,5 6,0 6,3 4,6

Taula 4.5: Implicacions entre la innovació i la internacionalització per categories 
Font: Elaboració pròpia 
 
Un resultat que sorprèn és que les empreses no exportadores perceben la importància de 
la innovació a l’hora d’obrir nous mercats i la seva relació amb la internacionalització. 
Respecte d’aquesta relació, per sectors, els productes metàl·lics, els plàstics i el tèxtil 
són els que més l’entenen, a diferència del sector de l’electrònica i l’alimentació. El 
sector tèxtil també destaca per l’alt valor que li dóna a la innovació a l’exterior i en els 
processos d’internacionalització. 
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Figura 4.6: Implicacions entre la innovació i la internacionalització.     Font: Elaboració pròpia 
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Com valoraria els següents factors de competitivitat dins de la seva 
empresa?   
Pregunta 4  -  106 respostes obtingudes 
 

La figura 4.7, mostra la importància dels següents factors dins de l’empresa: 
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Els resultats de la figura 4.7 sobten una mica si tenim en compte que les empreses han 
estat escollides per destacar en innovació i internacionalització.  

Dels deu factors de competitivitat a puntuar, la innovació ocupa el tercer lloc i la 
internacionalització el vuitè. Aquest rànking, que de per sí ja no és massa alt, segur que 
presentaria un valor encara més baix si la llista d’empreses a contactar no s’hagués 
confeccionat amb els esmentats criteris. 

Si comparem aquests resultats amb els obtinguts pel CIDEM i que es mostren a la figura 
1.3, s’observa una certa similitud: la qualitat segueix sent el factor més valorat seguit 
del servei/preu. Com a nota positiva es pot dir que la innovació i la internacionalització 
ja passen a ser bastant més valorats en aquesta enquesta. 

Com s’ha anat veient en anteriors respostes, la comercialització obté millors resultats 
que la internacionalització. Això pot ser degut a que potser moltes empreses entenen 
com a internacionalització només la implantació productiva a l’exterior. Aquesta 
interpretació, de ser així, significaria que les empreses veurien més competitiva la 
possibilitat d’exportar que la de produir als mercats internacionals. 

Altres factors relacionats amb la internacionalització com són el creixement i el 
finançament (també fonamental per a la innovació), són els que presenten un pitjor 
resultat, tot i que amb un valor acceptable. 

En qualsevol cas, es pot concloure que per tractar-se d’empreses acostumades a innovar, 
a estar pendents de processos de sortida a l’exterior, a tractar amb organismes públics 
destinats a promocionar la innovació i internacionalització, a demanar finançament per 
projectes d’aquest tipus, a guanyar premis pel fet de ser excel·lents en aquestes matèries, 
la innovació, i especialment la internacionalització, encara no són vistes com les seves 
principals activitats o estratègies en que s’han de centrar. 

              Figura 4.7: Factors de competitivitat.     Font: Elaboració pròpia 
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Com es pot veure a la taula 4.6, un cop més, les grans empreses són les que puntuen 
més alt a la innovació i a la internacionalització: 

 A B C D E F G H I J 
Tamany                     
Microempresa 8,0 6,9 7,0 8,9 8,1 7,6 7,6 7,4 6,9 7,6 
Petita 7,3 5,9 5,4 8,0 8,1 7,3 7,8 7,6 6,5 7,3 
Mitjana 7,8 6,2 6,8 8,3 8,1 6,8 6,5 7,0 5,7 7,1 
Gran 8,8 6,8 8,8 9,2 8,4 6,8 8,8 7,2 7,6 6,8 
Antiguitat                     
Nova 8,5 6,3 5,8 8,5 8,1 7,6 6,9 7,4 5,6 7,0 
Mitjana 8,1 6,4 6,9 8,3 8,1 7,1 7,3 7,2 6,3 7,2 
Vella 6,5 6,1 6,4 8,4 8,0 6,8 7,2 7,6 6,1 7,3 
Exportacions                     
No exportadora 7,1 7,8 2,9 8,4 8,2 8,0 8,0 7,3 7,1 8,2 
Informals 7,4 6,3 6,1 8,2 8,1 7,2 6,7 6,9 6,3 6,9 
Formals 8,2 6,2 7,4 8,8 8,3 7,0 7,6 7,9 6,3 7,1 
Multinacional 7,1 5,8 7,2 8,5 8,4 7,6 7,3 7,2 5,5 7,3 
Desenvolupament innovació                     
Esporàdica 6,0 6,1 5,1 7,9 8,6 7,1 7,5 7,2 6,5 7,6 
Departament d’R+D 7,6 6,4 6,5 8,4 7,8 6,6 6,7 6,9 5,6 6,3 
Sistemàtica 8,5 6,4 7,3 9,0 8,3 7,9 7,4 7,9 6,5 7,5 
Sector d’activitat                     
Alimentació 7,3 6,5 6,3 9,0 8,8 7,8 8,3 8,3 6,5 8,0 
Electrònica i Informàtica 8,8 6,0 6,5 8,8 7,5 8,8 7,0 6,8 6,0 6,5 
Maquinària i material elèctric 7,3 6,4 7,1 8,3 9,0 6,9 7,7 7,6 6,3 7,0 
Plàstics i cautxú 8,6 6,0 7,7 9,1 8,0 8,3 7,4 8,0 6,3 7,7 
Productes metàl·lics 9,8 6,7 6,9 9,1 9,3 8,4 7,6 8,2 7,1 8,9 
Serveis generals/a empreses 7,5 5,0 4,8 7,5 7,3 7,5 6,8 6,3 5,5 8,0 
Tèxtil i confecció 7,1 4,9 5,1 8,3 8,3 5,4 6,3 5,1 5,1 4,9 
Altres 7,4 6,8 6,6 8,1 7,8 6,6 7,1 7,4 6,5 7,1 
TOTAL 7,6 6,3 6,6 8,4 8,2 7,2 7,2 7,3 6,3 7,2 

 Taula 4.6: Factors de competitivitat per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
Respecte a l’antiguitat, les empreses més noves col·loquen a la innovació en el primer 
lloc (juntament amb la qualitat), mentre que en les més antigues cau fins a la setena 
posició. 

En general, com més avançada la fase d’internacionalització, més valor se li dóna a la 
internacionalització, mentre que en aquesta categoria la innovació obté resultats dispars. 

En canvi, segons el desenvolupament de la innovació a l’empresa, sí que s’observa una 
tendència molt clara: com més sistematitzada està la innovació, més valor se li dóna a la 
pròpia innovació però també a la internacionalització. 

Fent atenció a aquests dos darrers resultats es pot deduir que en les empreses 
contactades, la innovació promou la internacionalització més que no pas al revés. 

Pel que fa als sectors, destaquen els productes metàl·lics i l’electrònica i informàtica, 
que situen a la innovació com el primer factor de competitivitat. Per la banda de la 
internacionalització destaca el bon resultat en el sector dels plàstics. 

El sector que ofereix més pobres resultats en ambdós casos és el tèxtil i confecció, en 
part també per la menor puntuació de tots els factors. 
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Com a factor de competitivitat, cronològicament en el temps: 
Pregunta 5  -  102 respostes obtingudes 
 
Com es presenta a la figura 4.8, gairebé la meitat de les empreses creuen que la 
innovació és anterior cronològicament en el temps a la internacionalització, mentre que 
només un 6% opina el contrari. L’altre 45% opina que existeix una relació, però sense 
un ordre temporal: 

 
 

 
En sintonia amb la pregunta anterior, aquest nou resultat reforça la idea que tenen les 
empreses de que és a partir de la innovació que es comença a sortir a l’exterior, per tant, 
fonamentalment és la innovació la que promou la internacionalització.  

Com es veu a continuació a la taula 4.7, el caràcter previ de la innovació és apreciat 
especialment per les PIMEs, per les empreses més noves, i, com és de preveure, per les 
empreses menys internacionalitzades i les més innovadores: 

 A B C   A B C 
Tamany        Desenvolupament innovació       
Microempresa 28,6% 14,3% 57,1%  Esporàdica 47,8% 4,3% 47,8%
Petita 45,2% 3,2% 51,6%  Departament d’R+D 46,2% 3,8% 50,0%
Mitjana 57,1% 7,1% 35,7%  Sistemàtica 55,3% 8,5% 36,2%
Gran 33,3% 0,0% 66,6%  Sector d’activitat       
Antiguitat        Alimentació 62,5% 0,0% 37,5%
Nova 66,7% 6,7% 26,7%  Electrònica i Informàtica 42,9% 14,3% 42,9%
Mitjana 45,3% 5,7% 49,1%  Maquinària i material elèctric 25,0% 0,0% 75,0%
Vella 36,8% 10,5% 52,6%  Plàstics i cautxú 42,9% 14,3% 42,9%
Exportacions        Productes metàl·lics 66,7% 0,0% 33,3%
No exportadora 55,6% 0,0% 44,4%  Serveis generals/a empreses 62,5% 0,0% 37,5%
Informals 50,0% 5,9% 44,1%  Tèxtil i confecció 28,6% 0,0% 71,4%
Formals 47,5% 10,0% 42,5%  Altres 50,0% 10,5% 39,5%
Multinacional 42,1% 0,0% 52,9%  TOTAL 49,0% 5,9% 45,1%

 Taula 4.7: Relació temporal entre la innovació i la internacionalització per categories  
          Font: Elaboració pròpia 
 
Per sectors destaquen novament els productes metàl·lics, juntament amb l’alimentació i 
els serveis. En canvi en la maquinària i material elèctric i el tèxtil i confecció, més d’un 
70% no aprecia una relació temporal entre els factors. 

49,0%
45,1% 

A. La innovació és anterior 
a la internacionalització 

B. La innovació és posterior 
a la internacionalització  

C. Una porta a l’altra, 
independentment de l’ordre 

5,9% 

   Figura 4.8: Relació temporal entre la innovació i la internacionalització.     Font: Elaboració pròpia 
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La producció o possible futura producció als mercats exteriors els serveix: 
Pregunta 6  -  104 respostes obtingudes 
 

Com es presenta a la figura 4.9, l’estratègia preferida per les empreses és la d’obtenir 
menors costos de fabricació: 
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Aquesta opció no és la veritablement estratègica, ja que, com ja s’ha comentat al llarg 
del projecte, hi ha alternatives al trasllat de la producció als països de baix cost, fet que 
comporta la deslocalització industrial.  

El veritable avantatge competitiu ha de ser la proximitat als mercats per tal de conèixer 
de primera mà la seva evolució i les tendències dels clients. 

Les empreses contactades no veuen en la internacionalització la possibilitat d’accedir a 
nova tecnologia. 

Els resultats per categories de la taula 4.8 apunten a que l’estratègia d’apropar-se als 
clients és més valorada per les microempreses, per les de més nova creació, per les que 
estan en una fase d’internacionalització més avançada i per les més innovadores: 

 A B C   A B C 
Tamany        Desenvolupament innovació       
Microempresa 6,3 7,4 3,8  Esporàdica 5,8 5,7 3,0 
Petita 7,4 6,1 4,0  Departament d’R+D 7,9 5,9 3,0 
Mitjana 7,3 6,0 3,2  Sistemàtica 7,3 6,5 4,0 
Gran 8,0 6,4 3,2  Sector d’activitat       
Antiguitat        Alimentació 5,4 7,4 5,4 
Nova 6,8 6,1 3,8  Electrònica i Informàtica 7,3 7,3 5,0 
Mitjana 7,0 6,4 3,1  Maquinària i material elèctric 6,7 6,1 2,6 
Vella 8,4 6,0 4,3  Plàstics i cautxú 7,1 7,7 2,6 
Exportacions        Productes metàl·lics 8,0 4,7 2,7 
No exportadora 5,8 5,5 4,5  Serveis generals/a empreses 5,4 8,0 2,6 
Informals 6,9 5,7 3,5  Tèxtil i confecció 8,3 5,1 3,4 
Formals 7,8 6,1 3,9  Altres 7,7 5,7 4,0 
Multinacional 6,0 8,0 2,5  TOTAL 7,1 6,3 3,5 

 Taula 4.8: Estratègia d’internacionalització per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
Justament, la innovació és una de les alternatives al preu: innovar diferenciant el 
producte permet no haver de dependre tant d’una política de lideratge de costos. 

Per sectors, la proximitat als clients és clarament l’opció favorita de l’alimentació i 
serveis, on el coneixement dels gustos i hàbits dels consumidors és fonamental. 

             Figura 4.9: Estratègia d’internacionalització.     Font: Elaboració pròpia 
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La innovació en la seva empresa serveix:   
Pregunta 7  -  106 respostes obtingudes 
 

Com s’il·lustra a la figura 4.10, la utilitat que en fan les empreses de la innovació és 
principalment de cara al desenvolupament dels productes existents: 
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És a dir, que la variant més freqüent és la innovació incremental, seguida de la 
innovació de producte que suposa el llançament de nous productes d’èxit. Després se 
situa la innovació tecnològica, i finalment, la innovació de procés, que rep una 
puntuació bastant més baixa, especialment la que suposa una redefinició dels processos 
comercials.  

A la taula 4.9, es pot veure com, en general, la majoria d’empreses segueixen la 
seqüència citada anteriorment, excepte les microempreses, que donen una alta puntuació 
a les innovacions de procés. 

 A B C D E   A B C D E 
Tamany            Desenvolupament innovació           
Microempresa 8,4 7,9 6,3 7,3 7,6  Esporàdica 7,1 7,0 5,5 6,6 6,4
Petita 8,2 6,2 5,4 6,9 7,3  Departament d’R+D 9,0 6,0 4,7 6,6 8,1
Mitjana 8,6 6,3 4,5 6,8 7,6  Sistemàtica 9,0 6,8 4,9 7,7 8,1
Gran 9,2 6,4 4,0 8,4 9,2  Sector d’activitat           
Antiguitat            Alimentació 8,3 7,8 5,5 8,3 7,8
Nova 8,6 6,1 5,1 7,6 8,5  Electrònica i Informàtica 9,3 5,3 4,8 7,5 8,8
Mitjana 8,7 7,0 5,2 7,3 7,7  Maquinària i material elèctric 8,3 6,7 5,6 7,1 7,7
Vella 8,3 5,6 4,8 5,8 7,1  Plàstics i cautxú 9,1 7,7 5,4 8,3 7,7
Exportacions            Productes metàl·lics 9,3 8,4 6,0 7,3 8,0
No exportadora 7,3 6,7 5,3 6,0 5,8  Serveis generals/a empreses 9,0 4,3 3,0 6,0 7,3
Informals 8,3 6,2 5,0 6,9 7,3  Tèxtil i confecció 8,0 5,7 3,4 6,9 7,1
Formals 9,0 6,6 5,4 7,5 8,4  Altres 8,2 6,2 5,2 6,7 7,4
Multinacional 8,1 7,3 4,6 7,1 7,5  TOTAL 8,5 6,5 5,1 7,1 7,6

 Taula 4.9: Utilitat de la innovació a l’empresa per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
Com més innovadora és l’empresa, més pes té la innovació incremental o de producte, 
una tendència que no s’aprecia tant en cas de major internacionalització 

Per sectors, destaca, en sintonia amb [1], el sector de la metal·lúrgia que atorga una 
notable importància a la innovació de procés. Per contra, els sectors amb més innovació 
de producte són l’electrònica i els productes metàl·lics. 

          Figura 4.10: Utilitat de la innovació a l’empresa.     Font: Elaboració pròpia 
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Quina és la acollida dels seus nous productes en els diferents mercats?   
Pregunta 8  -  100 respostes obtingudes 

 
Com s’exposa a la figura 4.11, pel que respecta a la facilitat d’introducció dels nous 
productes al mercat, en general, l’acollida és més aviat bona que dolenta, especialment 
en el mercat nacional: 
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A la taula 4.10, es veu que, respecte del tamany i de la fase d’internacionalització, 
l’única tendència marcada és que, com més gran l’empresa i com més avançada la fase, 
més facilitat de col·locar els productes als mercats internacionals: 

 A B C   A B C 
Tamany        Desenvolupament innovació       
Microempresa 4,3 7,4 5,9  Esporàdica 4,7 6,7 5,0 
Petita 5,7 7,2 5,7  Departament d’R+D 4,7 7,3 6,5 
Mitjana 5,6 7,0 6,6  Sistemàtica 6,2 7,2 6,7 
Gran 5,2 8,0 8,0  Sector d’activitat       
Antiguitat        Alimentació 5,8 7,8 6,5 
Nova 5,4 7,7 6,6  Electrònica i Informàtica 7,0 7,5 6,0 
Mitjana 5,3 7,1 6,1  Maquinària i material elèctric 3,2 7,2 7,7 
Vella 5,2 7,4 6,8  Plàstics i cautxú 6,3 8,0 7,7 
Exportacions        Productes metàl·lics 6,4 8,0 6,0 
No exportadora 6,5 6,3 4,0  Serveis generals/a empreses 5,5 6,0 5,0 
Informals 5,0 7,5 5,2  Tèxtil i confecció 6,0 7,4 7,1 
Formals 5,4 7,5 7,6  Altres 5,4 7,0 5,8 
Multinacional 6,3 6,4 6,5  TOTAL 5,5 7,2 6,3 

Taula 4.10: Acollida dels nous productes al mercat per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
Curiosament, les empreses que més desenvolupen la innovació són les que han detectat 
més problemes alhora d’introduir nous productes al mercat, tot i que les opcions de 
bona acollida dels seus productes han estat puntuades amb una nota més alta. 

Aquest fet pot ser degut a que les empreses que veuen més problemàtica la introducció 
de nous productes, són les que es veuen més forçades a innovar, i per tant les més 
innovadores. 

En tots els sectors, l’acceptació dels nous productes es puntua més alt que no les 
complicacions a l’hora de introduir-los al mercat. Aquesta diferència es fa més gran 
especialment en el sector de la maquinària i material elèctric, i s’estreny sorprenentment 
en l’electrònica i informàtica, un sector d’alt contingut tecnològic i en sabuda expansió. 

 

        Figura 4.11: Acollida dels nous productes al mercat.     Font: Elaboració pròpia 
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Quina és la seva opinió respecte de les següents afirmacions?   
Pregunta 11  -  104 respostes obtingudes 
 

Com es veu en la figura 4.12, les empreses sí que aprecien clarament un dèficit en el 
sistema d’R+D+i, però no massa les dificultats existents a l’hora d’internacionalitzar-se: 
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L’impacte d’aquestes dificultats en l’empresa sempre es puntua amb un valor menor al 
atorgat a la respectiva feblesa del sistema. Això és un mèrit per les empreses o potser 
suposa un cert orgull en manifestar que se’n surten en un entorn no massa favorable. 

En la taula 4.11 es pot veure que com més internacionalitzada està l’empresa, menys 
percepció de les febleses del sistema català: 

 A B C D   A B C D 
Tamany          Desenvolupament innovació         
Microempresa 7,9 6,6 6,6 5,3  Esporàdica 7,4 6,2 4,6 3,1
Petita 7,9 6,3 4,3 3,9  Departament d’R+D 7,9 6,4 4,7 4,4
Mitjana 7,6 6,5 4,9 4,1  Sistemàtica 8,0 7,0 5,5 5,1
Gran 7,6 6,8 5,2 4,4  Sector d’activitat         
Antiguitat          Alimentació 7,5 6,5 5,3 5,5
Nova 7,4 6,3 6,0 4,1  Electrònica i Informàtica 9,0 6,5 7,0 6,8
Mitjana 8,1 6,8 4,9 4,3  Maquinària i material elèctric 8,0 5,7 5,0 2,7
Vella 7,1 6,2 5,2 4,3  Plàstics i cautxú 8,9 6,6 5,4 5,1
Exportacions          Productes metàl·lics 8,4 8,0 4,2 3,1
No exportadora 7,6 7,6 5,3 3,8  Serveis generals/a empreses 7,0 6,5 3,0 1,8
Informals 7,3 5,9 5,4 5,0  Tèxtil i confecció 8,9 7,4 4,0 4,3
Formals 8,5 7,1 4,9 3,9  Altres 7,1 6,4 5,4 4,8
Multinacional 7,1 6,0 4,4 4,4  TOTAL 7,8 6,6 5,0 4,3

Taula 4.11: Percepció de les febleses del sistema català per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
Aquest fet pot ser degut a que l’empresa està immersa en un entorn més global i no és 
conscient de les particularitats específiques del mercat català. 

En canvi, un altre cop, com més innovadora és l’empresa, més percepció dels dèficits. 
També es pot justificar aquest punt creient que com més acostumada està a innovar una 
empresa, més n’és conscient de la realitat problemàtica del sistema català. 

Els sectors que més noten les debilitats són sobretot el de l’electrònica i informàtica, 
també amb una visió bastant marcada de les dificultats per sortir a l’exterior. Altres, 
com els plàstics o el tèxtil detecten només especials problemes en el sistema d’R+D+i. 

        Figura 4.12: Percepció de les febleses del sistema català.     Font: Elaboració pròpia 
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L’actual procés de globalització econòmica ha permès:   
Pregunta 12  -  103 respostes obtingudes 
 

A la figura 4.13, les empreses valoren les possibilitats que ofereix la globalització: 
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Tal i com es presenta a la figura 4.13, les empreses sí que consideren que el procés de 
globalització afavoreix a la internacionalització, però no tant a l’accés a noves 
tecnologies, ni tampoc a la cooperació amb altres empreses o a un millor seguiment dels 
seus moviments. 

D’altra banda, que els empresaris creguin que la globalització no suposa una major 
disponibilitat de personal qualificat és una bona notícia pels treballadors catalans. 

A la taula 4.12 es pot veure que com més gran i antiga és l’empresa, més s’aprecia 
significativament la possibilitat de col·laboració amb altres empreses: 

 A B C D E F  A B C D E F 
Tamany             Desenvolupament innovació             
Microempresa 7,1 6,9 5,1 6,0 5,9 7,3 Esporàdica 8,2 7,0 5,4 6,1 4,1 5,5
Petita 7,3 6,2 5,4 5,2 3,5 5,5 Departament d’R+D 6,5 5,8 5,2 5,7 4,7 5,3
Mitjana 7,3 6,6 5,5 5,3 4,8 5,4 Sistemàtica 7,2 6,9 5,9 5,3 4,7 6,2
Gran 6,8 6,0 7,2 5,6 5,2 6,4 Sector d’activitat             
Antiguitat             Alimentació 7,5 6,8 5,3 5,3 4,8 6,0
Nova 7,5 6,1 4,4 5,9 5,1 6,4 Electrònica i Informàtica 8,3 8,0 5,8 6,0 4,8 6,5
Mitjana 7,1 6,6 5,4 5,2 4,9 6,0 Maquinària i material elèctric 7,6 6,7 4,9 5,3 4,3 4,9
Vella 7,8 7,1 6,2 6,1 4,0 5,3 Plàstics i cautxú 8,3 8,3 5,7 5,1 5,1 8,0
Exportacions             Productes metàl·lics 8,0 6,2 5,8 4,7 4,0 4,7
No exportadora 6,4 4,4 6,7 5,6 4,4 6,0 Serveis generals/a empreses 7,0 5,8 6,5 4,8 3,0 5,8
Informals 7,7 6,8 5,4 5,3 4,4 5,6 Tèxtil i confecció 8,0 7,0 4,0 5,3 4,7 5,3
Formals 7,2 6,9 5,4 5,7 4,7 6,0 Altres 6,6 5,9 5,8 5,9 5,0 6,0
Multinacional 7,3 6,5 5,5 5,8 4,4 5,6 TOTAL 7,3 6,6 5,5 5,6 4,5 5,8

   Taula 4.12: Avantatges potencials de la globalització per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
Els sectors de l’electrònica i dels plàstics i cautxú, són els que veuen més avantatges 
potencials en la globalització, especialment en el fet de facilitar l’accés als mercats 
internacionals i una menor dependència del nacional. 

No s’observen tendències massa clares per a la resta de categories. 

          Figura 4.13: Avantatges potencials de la globalització.     Font: Elaboració pròpia 
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Els principals problemes a l’hora de créixer són:   
Pregunta 14  -  104 respostes obtingudes 
 

Com es mostra a la figura 4.14, les empreses no consideren que les febleses del sistema 
siguin problemàtiques a l’hora de créixer: 
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Aquestes valoracions es corresponen bastant amb els resultats de la pregunta 11, on 
tampoc s’observaven massa problemes a l’hora de sortir a l’exterior per culpa 
d’aquestes situacions. 

Encara que amb un valor baix, la opció més valorada és la de manca de personal 
qualificat. Un resultat que, combinat amb el de la pregunta 12, serveix per concloure 
que sí que es percep generalment una falta de personal qualificat, però no pel fet que els 
treballadors catalans estiguin mal preparats. 

No es veuen a la taula 4.13 tendències massa clares per les diferents categories: 

 A B C D E F  A B C D E F 
Tamany             Desenvolupament innovació             
Microempresa 6,3 5,9 4,9 5,9 4,6 5,9 Esporàdica 4,7 5,8 4,2 5,4 5,8 5,3
Petita 4,3 4,3 5,4 5,4 5,5 5,4 Departament d’R+D 5,1 4,6 3,9 5,3 5,8 5,7
Mitjana 4,4 4,5 4,1 4,8 6,0 5,0 Sistemàtica 4,7 4,0 5,5 5,4 5,8 5,3
Gran 6,0 4,0 4,8 6,0 6,0 6,4 Sector d’activitat             
Antiguitat             Alimentació 4,3 4,3 3,5 5,5 4,8 4,3
Nova 4,6 5,3 4,9 5,6 5,3 6,5 Electrònica i Informàtica 5,8 4,0 6,8 7,3 6,3 7,3
Mitjana 4,8 4,3 4,7 5,5 6,1 5,2 Maquinària i material elèctric 5,7 4,1 5,0 5,1 5,0 6,4
Vella 5,0 5,9 4,6 4,8 5,6 5,1 Plàstics i cautxú 5,1 6,6 6,3 6,6 8,3 7,1
Exportacions             Productes metàl·lics 5,8 3,1 4,7 6,2 7,1 5,3
No exportadora 3,3 5,6 5,6 5,6 5,1 4,4 Serveis generals/a empreses 4,3 5,8 3,8 3,3 4,8 4,0
Informals 5,8 4,6 4,2 5,4 5,2 5,1 Tèxtil i confecció 4,3 6,3 5,4 4,9 6,0 4,6
Formals 4,8 4,9 5,4 5,4 6,0 5,8 Altres 4,3 4,4 4,4 5,0 5,4 5,0
Multinacional 3,4 3,8 4,2 4,9 6,5 5,2 TOTAL 4,8 4,7 4,8 5,3 5,7 5,3

        Taula 4.13: Principals problemes de creixement per categories.     Font: Elaboració pròpia 
 
En quant a sectors, destaca el de plàstics i cautxú per puntuar les diferents febleses amb 
una nota considerablement més alta a la resta. 

   Figura 4.14: Principals problemes de creixement.     Font: Elaboració pròpia 
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Recopilació de comentaris 
 

Respecte de la innovació i la internacionalització: 

“La nostra és una empresa de l’àmbit de les TIC (fabricants de software). Per a 
nosaltres la R+D+i és fonamental. És precisament el que ha fet possible que els nostres 
productes puguin competir amb èxit amb els dels grans players internacionals.” 

“Generalitzant, es pot dir que la nostra empresa aposta per la internacionalització des 
de fa 30 anys i per tant no és un tema tant nou com per la resta del sector. Actualment 
només tenim creixement en exportació de les peces noves dels darrers quatre anys, 
mentre que les peces més clàssiques i best-sellers de tota la vida no perden quota.” 

“El mercat nacional esta saturat i hi ha massa competència.” 

“Nosaltres hem de generar una mitja de 8-10 nous productes a l’any. Sense novetats no 
pots mantenir l’atenció dels nostres clients arquitectes prescriptors.” 

“La internacionalització entesa com la necessitat d’anar a produir a països de baix 
cost és quasi una acció per sobreviure i la innovació és el que permetrà mantenir la 
estructura actual a Europa.” 

“Tot i no existir relació causa-efecte entre innovació i internacionalització, està clar 
que sense innovació, la venda tant nacional com internacional es fa difícil.” 

“Som un país poc competitiu i amb un greu dèficit en innovacions. Som uns grans 
inventors i uns dolents innovadors, i el mercat requereix innovacions, no invencions.” 

“La innovació és tan necessària al mercat domèstic com a l’internacional.” 

“Si no tens un producte nou, no tens cap possibilitat de vendre’l fora, a menys que 
venguis per preu, com la Xina. Les dificultats per sortir a l’exterior són fonamentalment 
econòmiques.” 

“Innovar només és possible i esdevé viable si és una voluntat clarament  expressada i 
recolzada per la direcció de l’empresa. No n’hi ha prou amb la creació d’un 
departament d’R+D, a més a més s’hi ha de creure.” 

Respecte d’altres factors de competitivitat: 

“Realment penso que la clau és la formació de la gent, començant per la formació dels 
directius d’alt nivell, en temes d’idioma i coneixements econòmico-financers, tècnics, 
gestió comercial, eines informàtiques, etc...  A la PIME, als alts nivells hi ha molta gent 
que va ser molt vàlida durant un entorn de creixement a nivell nacional, però que ha 
quedat obsoleta en algunes de les habilitats que es necessiten avui.” 
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“El principal problema a l’hora de créixer és la manca de flexibilitat laboral.” 

“Un punt molt important es la gestió comercial. Avui no es tracta d’anar a aixecar 
comandes; el comercial ha d’ésser una persona amb més coneixements tècnics, 
conèixer bé el producte i l’empresa. Molts cops durant la negociació pots portar al 
client cap a on t’interessa, i un cop tancada, si després des de la fàbrica et diuen que 
seria millor oferir una alternativa, llavors ja no es possible!  Cal veure que necessita el 
client, i no només el que et diu que vol!  Penso que això també és una habilitat que si es 
desenvolupa, es pot classificar com innovació en la gestió comercial.” 

“La nostra principal problemàtica, fins i tot per sobre del tema financer, és el de 
recursos humans: amb uns pocs ho hem de fer tot. Normalment a les PIMEs no hi 
manca bona gent, però gent bona molts cops sí.” 

Respecte del sistema català i el sector públic: 

“Els principals problemes per fer front als nous reptes són la manca d’infraestructures 
de tota mena, una llei, govern i mitjans que no tenen visió d’empresa i que castiguen el 
sector en no permetre la disponibilitat de recursos humans.” 

“Falta més implicació dels organismes públics per ajudar a les PIMEs.” 

“Cal fomentar la mentalitat empresarial a les universitats. Els resultats empresarials 
han d’estar al mateix nivell que les aspiracions científiques. En el binomi universitat-
empresa (spin-off), cal definir els rols.” 

“Els sistemes d’R+D+i s’han de fer dins de les empreses. Els Centres Públics 
d’Innovació no són operatius. Calen més avantatges fiscals per poder invertir en 
innovació.” 

“Crec que l’Administració ha de donar més facilitats fiscals via deduccions de l’impost 
de societats per tal d’incentivar l’R+D+i, precisament en un moment en que s’està 
plantejant reduir les deduccions. També s’hauria de facilitar el compliment de les 
deduccions, fet que ara complica molt, ja que pagar una consultora que certifiqui 
l’R+D+i en una PIME et costa més que la deducció que pots obtenir. Està be que 
l’Administració faci R+D+i però crec que sempre serà millor que transfereixi recursos 
a empreses privades.” 

“No només hi ha descoordinació amb els organismes públics sinó també 
desconfiança.” 

“Hi ha pocs recursos públics per a la PIME i dificultats de financiació dels projectes de 
tot tipus.” 
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Conclusions 
 
 
 
Catalunya és un referent en innovació i internacionalització dins de l’Estat espanyol, i 
tots els indicadors han experimentat un creixement progressiu els darrers anys i per tant 
un avenç sostingut d’aquestes matèries. 

No obstant, quan les xifres es comparen amb les de la resta de països d’Europa, 
s’evidencia clarament un dèficit en el sistema d’R+D+i i també es detecten dificultats a 
l’hora de sortir a l’exterior. 

La insuficient despesa i nombre de persones treballant en R+D+i o el baix percentatge 
d’empreses amb projectes d’innovació situen a Catalunya bastant per sota de la mitjana 
europea. 

D’altra banda, pel que fa al tamany, l’empresa catalana també es troba en inferioritat 
davant les veïnes europees degut a una tradició familiar, una petita dimensió del mercat 
inicial i una economia tradicionalment tancada. 

Les empreses enquestades en són conscients d’aquestes febleses, especialment la que fa 
referència al sistema d’R+D+i, tot i que en menor mesura consideren que dita feblesa 
sigui un impediment per no innovar i encara menys per no créixer ni internacionalitzar-
se. 

Les empreses més innovadores són les que més detecten aquestes febleses i les que 
creuen que és més complicat introduir nous productes al mercat. La innovació, per tant, 
és sovint una necessitat. 

Catalunya és una regió amb potencial, i per desplegar-lo, cal un teixit empresarial 
competitiu, i la innovació i la internacionalització han de ser dos factors importants. 

La innovació i la internacionalització tenen coses en comú, començant per l’existència 
de dos organismes de la Generalitat dedicats a la seva promoció i la confecció de dos 
plans estratègics que analitzen la situació actual i es marquen uns objectius i actuacions. 

Algunes d’aquestes actuacions són complementàries ja que la innovació i la 
internacionalització sovint s’interrelacionen i en molts casos, una impulsa l’altre. 

Els casos pràctics així ho demostren, donat que alguns casos d’internacionalització es 
recolzen en un alt component innovador de l’empresa, i també hi ha casos d’innovació 
que es veuen afavorits pel fet que l’empresa estigui internacionalitzada. 

De fet, en la confecció de la llista d’empreses participants a l’enquesta, es pot veure 
com hi ha un bon nombre d’empreses que participen en projectes i han rebut guardons 
en totes dues matèries. L’enquesta també conclou que la majoria d’empreses han 
treballat tant amb el CIDEM com amb el COPCA, per tant, la relació és evident. 

El tipus d’innovació més utilitzat és la innovació incremental, la qual permet a les 
empreses disposar de productes més especialitzats. Això pot suposar no tenir prous 
compradors al mercat nacional i haver de sortir a l’exterior, però també pot passar que 
aquest producte específic tingui tant èxit que l’empresa es plantegi vendre’l als mercats 
internacionals. 

Un comentari interessant és la creença de que sense un producte nou, és impossible 
vendre aquest producte a l’exterior (a menys que es vengui per cost). 
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Per sortir a l’exterior, els casos pràctics indiquen que un aspecte fonamental és la 
presència dels productes a exportar en fires internacionals. 
Les empreses enquestades estan molt d’acord en que la innovació facilita l’obertura de 
nous mercats, i que un dels principals objectius de la innovació és mantenir i augmentar 
la quota de mercat, no obstant, quan es parla de la relació entre la innovació i la 
internacionalització, la conformitat és menor, segurament perquè la majoria d’elles 
entenen la internacionalització com un procés que persegueix bàsicament la finalitat 
d’obtenir menors costos de fabricació. 
La majoria de les empreses interpreta la internacionalització com una estratègia de 
creixement, i per tant, és una aposta per assolir una nova dimensió empresarial amb els 
avantatges (però també inconvenients) que això suposa. 

Com més innovadora és l’empresa, més estratègica es considera la innovació i més es 
considera que el veritable avantatge de la internacionalització és estar proper als clients. 

Les empreses enquestades situen a la innovació com a factor competitiu en tercer lloc 
després de la qualitat i del servei/preu. En les empreses del sector de productes 
metàl·lics i electrònica i informàtica, la innovació escala fins al primer lloc. 

Pel que s’ha vist en la diagnosi, els sectors més destacats en innovació són el plàstic, 
químic, maquinària i elèctric i electrònic. 

La internacionalització encara no es vista per les empreses com un dels principals 
factors de competitivitat. 
Els sectors més destacats en internacionalització, pel que s’ha vist en la diagnosi, són el 
químic, l’elèctric i electrònic, la maquinària i l’alimentació. Hi ha doncs un bon nombre 
de sectors d’activitat que coincideixen. 

Segons el CIDEM, la internacionalització és un factor de competitivitat més propi dels 
anys 90 i la innovació és un factor més actual. Això implica afirmar que la 
internacionalització és anterior a la innovació. En canvi, segons la majoria de les 
empreses contactades, és la innovació la que és anterior en el temps, tot i que també un 
alt percentatge creu que l’una porta a l’altre independentment de l’ordre. 

Quan s’estudia la relació entre el desenvolupament de la innovació i la fase 
d’internacionalització de les empreses, s’observa una tendència clara: quan més 
avançada és la fase d’internacionalització, més arrelada està la innovació a l’empresa. 

Aquesta tendència fa més evident la relació entre ambdues activitats però no ens permet 
afirmar quina activitat promou a quina, ja que no se sap si és la internacionalització que 
ha portat a l’empresa a innovar o si ha estat gràcies a la innovació que l’empresa es 
troba en una major fase d’internacionalització. 
En tant en quant la innovació promou la internacionalització o viceversa, les opinions de 
les empreses són similars i manifesten una conformitat no massa elevada. 
En canvi, quan es valoren els factors de competitivitat, s’observa que quan més 
avançada és la fase d’internacionalització no se li dóna més valor a la innovació, en 
canvi, si que s’observa una tendència en el cas contrari: com més sistematitzada està la 
innovació a les empreses, més valor se li dóna a la internacionalització com a factor 
competitiu. 

Per això i pel fet que la innovació es considera, en molts casos, anterior temporalment, 
que es conclou que, malgrat les moltes excepcions, en general és la innovació la que 
promou la internacionalització més que no pas al revés. 
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Pressupost 
 
 

El cost d’aquest projecte es limita a la dedicació de l’enginyer júnior en quant a temps 
de recerca, de documentació i redacció dels documents així com les despeses que es 
deriven de la realització de l’enquesta, de la presentació del projecte i de l’amortització 
dels equips utilitzats. La relació de costos són els següents: 

 
Enginyer júnior: 

El projecte va començar al febrer de 2005 i la dedicació s’ha aproximat a dues hores 
diàries (de dilluns a divendres) durant aquest any i mig de feina.  

Pel que fa a la valoració econòmica d’aquestes hores, es parteix del sou d’estudiant en 
pràctiques rebut en l’etapa del CIDEM, que era de 6,5€/h. 

20 dies/mes x 18 mesos = 360 dies; 

360 dies x 2h/dia x 6,5€/h = 4.680€ 
 
Enquesta: 

 Quantitat Cost Unitari Total 
Fulls 680 0,014 € 9,52 € 
Sobres  680 0,04 € 27,2 € 
Segells 680 0,28 € 19,05 € 
Trucades 340 0,12€ 40,8 € 
   96,57 € 

Es suposa una durada de la trucada de 3 minuts de mitjana amb 0,08€/minut de tarifa 
mínima de trucada i un increment de 0,02€ per minut de duració. 
 
Presentació del projecte: 

 Quantitat Cost Unitari Total 
Fulls 214 0,014 € 3 € 
CD’s 5 0,6 € 3 € 
Enquadernació 1 16 € 16 € 
   22 € 

Amortitzacions: 

Si els PC’s utilitzats se’ls hi suposa una vida útil de 10 anys i un cost aproximat de 
900€, i si es suposa que el PC s’utilitza una mitjana de 5h/dia, el cost d’amortització es 
pot calcular com: 

900€/10 anys = 90€/any. 

90€/any x 1,5 anys x 2/5 (hores de dedicació/hores d’ús diari del PC) = 54€. 
 
Total: 4.852,57€ 

Total + IVA (16%): 5.628,98€ 
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Estudi d’impacte ambiental 
 

 

La realització d’aquest projecte no ha suposat un gran impacte ambiental en tractar-se 
fonamentalment de la recopilació d’informació i la redacció d’un informe. 

L’únic punt a destacar és la gran quantitat de paper utilitzat en l’enviament de cartes per 
a l’enquesta. 

Una alternativa hagués pogut ser enviar el qüestionari via correu electrònic, però 
l’Anuari Acicsa, d’on es van extreure les dades de contacte de les empreses participants, 
no facilitava en la seva versió gratuïta l’adreça d’e-mail de les empreses. 

Cal dir que també es va creure més convenient l’enviament per correu ordinari degut a 
la major comoditat per a les empreses a l’hora de respondre, un fet clau si es pretenia 
aconseguir un nombre significatiu de respostes. 

 

Pel que fa a l’impacte ambiental que pot suposar engegar un projecte d’innovació o un 
procés d’internacionalització, doncs la varietat de possibilitats fa difícil una concreció 
en aquest punt. 

L’únic que es pot dir és que la implantació de nous processos, noves tecnologies, nous 
processos, productes o màquines, així com els nous mètodes de l’empresa en la seva 
sortida a l’exterior (ja siguin intercanvis comercials o la construcció de nous equips o 
instal·lacions), totes aquestes iniciatives s’han de dur a terme respectant la legislació 
vigent, complint totes les normatives de prevenció, treballant en les adequades 
condicions i amb els controls necessaris, vetllant per la seguretat dels treballadors i 
minimitzant l’impacte ambiental. 
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