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Annex A 
Estructura del Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 
 
 
 
A la figura A.1. podem veure la composició del PRI: 
 
 

 
 

Figura A.1: Estructura del PRI.    Font: Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 
 
 
En el nucli del projecte ja s’ha tractat l’anàlisi del sistema de recerca i innovació, s’ha 
introduït el Pla i s’han citat els seus deu objectius com les actuacions a seguir per 
eliminar les febleses existents. 

En els següents dos annexos es tracten dos dels programes que formen part de les 
accions transversals, el que explica el funcionament del sistema català de transferència 
de tecnologia (Annex B), bàsic per conèixer quins són els agents de la innovació i la 
seva interrelació i el que fa referència pròpiament al foment de la innovació (Annex C). 

Anàlisi del sistema de recerca i innovació 

Missió del PRI 
Situar a Catalunya en una posició avançada en el sistema europeu de recerca i 
innovació mitjançant una política integrada amb el conjunt d’agents públics i 

privats que promogui la societat del coneixement i l’esperit emprenedor per tal 
d’aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar social 

Decàleg d’objectius del PRI 

Accions transversals 
Programa de suport a la recerca 
Programa de personal de recerca 
Programa de centres i infraestructures de recerca 
Programa de suport a la transferència de  
   tecnologia i coneixement 
Programa de foment de la innovació 
Programa de suport financer 

Accions complementàries 
Programa de mobilitat, cooperació i internacionalització 
Programa de foment i comunicació de la cultura    
   científica i tecnològica 
Programa de foment de l’esperit emprenedor 
Iniciativa per al foment de la innovació en l’Administració 
Programa de coordinació i atracció de recursos estatals i    
   europeus 

Actuacions del PRI
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Annex B  
Funcionament del sistema català de transferència de tecnologia 
 
 
Aquesta acció transversal del PRI tracta d’aconseguir una interacció contínua entre 
universitats, centres tecnològics i centres de recerca amb el teixit empresarial, per tal de 
facilitar la transferència de la tecnologia i del coneixement generat als centres públics i 
privats de recerca, i l’adaptació al llenguatge de l’empresa, a les característiques dels 
seus productes i a la demanda dels seus clients. 

La dinàmica del procés d’aprenentatge no és unidireccional: l’empresa perfecciona la 
seva estratègia tecnològica i el seu procés de presa de decisions, i incorpora la gestió 
tecnològica com un procés susceptible de ser planificat i subcontractat. Igualment, la 
universitat i els centres de recerca assumeixen la funció d’interacció amb l’entorn i 
milloren la seva capacitat d’interpretació de les necessitats d’aquest. 

A la figura B.1, s’esquematitza el model del sistema de transferència de tecnologia: 

 
 

Figura B.1: Sistema català de transferència de tecnologia.      
Font: Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 

 

La part superior del model representa el canal de creació de negocis amb l’explotació 
del coneixement universitari. És el canal d’innovació per empenta tecnològica 
(technology-push). La part inferior representa el conjunt d’agents destinats a donar 
suport a projectes en empreses existents per mitjà de tecnologia i coneixement del 
sistema d’universitats i centres de recerca. És el canal d’innovació per arrossegament 
del mercat (market-pull). 

El programa compta amb els següents objectius específics: 

- Incrementar la despesa empresarial en recerca i desenvolupament sobre el PIB. 
- Incrementar el nombre de patents empresarials registrades i el nombre de patents 

d’àmbit de recerca transferides a l’empresa. 
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- Incrementar el nombre d’empreses i el volum de subcontractació de recerca i 
desenvolupament a centres de recerca, universitats i centres tecnològics. 

- Incrementar el nombre d’empreses creades a partir de la recerca pública. 
- Incrementar la participació d’empreses, centres de recerca o centres tecnològics en 

programes europeus. 
- Incrementar la compra o la venda internacional de tecnologia. 

 
Els agents del sistema són els següents:  
 
Centres tecnològics (xarxa CT)  
Són centres que realitzen activitats de recerca aplicada, desenvolupament precompetitiu 
i serveis, i estan especialitzats en un tipus de tecnologia o sector, amb criteris 
d’excel·lència a nivell nacional i internacional, de forma que pel seu tamany, grau de 
coneixement, especialització i recursos tecnològics puguin prestar serveis de suport a la 
innovació de forma continuada.  

Els més coneguts són la Fundació ASCAMM, i la Fundació privada CETEMMSA. 

Se’n preveu un desplegament ampli per tal de compensar el dèficit de grans 
infraestructures de suport a la innovació de l’economia catalana.  
 
Centres de difusió tecnològica (CDT)  
La infraestructura d’aquests centres és més petita que la dels centres tecnològics. 

Distribuïts territorialment, estan destinats a crear economies externes de caràcter 
tecnològic. Presten assistència tècnica i serveis tecnològics en l’organització de la 
producció, la formació, la informació, la documentació, la legislació, la normativa i el 
disseny, però sense la necessitat de desenvolupar activitats de recerca i 
desenvolupament. 
 
Centres de suport a la innovació tecnològica (xarxa IT)  
La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica està formada per unitats i 
grups de recerca amb capacitat de prestar serveis d’innovació tecnològica a les empreses 
de Catalunya. 

L’objectiu d’aquesta xarxa és potenciar el mercat de la subcontractació d’R+D a 
Catalunya per tal d’incrementar la capacitat d’innovació de les empreses. D’altra banda, 
el fet de poder comptar a Catalunya amb una xarxa de centres tecnològics que parlin el 
mateix llenguatge que les empreses i es regeixin per paràmetres de servei. 

Un dels trets diferencials d’aquesta xarxa és que tots els seus membres han de passar per 
un procés d’acreditació de qualitat de servei que atorgarà el CIDEM. Aquesta 
acreditació s’ha definit segons els paràmetres de qualitat especificats per les empreses 
catalanes més exigents quant a la subcontractació d’R+D. Així, els centres estan dotats 
de professionals i equipaments capaços d’abordar de manera àgil i eficaç projectes i 
serveis de R+D que permetin incrementar la competitivitat del teixit productiu català. 
 
Centre d’Explotació de la Tecnologia 
Centre comú a entitats i organismes de recerca, es dedica a la comercialització de 
tecnologies mitjançant llicències, la venda de patents o la creació d’empreses.  
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Aquest Centre es nodreix amb protocols de vigilància tecnològica local i internacional, i 
genera intel·ligència de mercat intersectorial i internacional per valoritzar les 
oportunitats tecnològiques detectades. 
 
Assessors tecnològics (AT) 
Per fer arribar d’una manera més eficaç aquesta experiència a la PIME, s’ha desplegat la 
Xarxa d’Assessors Tecnològics. Aquesta Xarxa es vertebra mitjançant entitats properes 
al teixit empresarial i està formada per especialistes sectorials en innovació. 

La Xarxa d’Assessors Tecnològics està formada pels següents assessors: 
- Assessor Tecnològic Alimentari i Agroalimentari de segona generació 

Sr. David Ràfols Fernández.   Fundació Bosch i Gimpera 
- Assessor Tecnològic Logístic 

Sr. Joan Comas Moliné.   CORESSA 
- Assessor Tecnològic Automoció 

Sr. Jordi Arias Santalella.   Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona 
- Assessor Tecnològic Maquinària elèctrica, components electrònics, electrònica de consum i TIC 

Sr. Carles Torras Garcia.   Secartys 
- Assessor Tecnològic Medi Ambient i reciclatge 

Sr. Adrià Puig Millán.   Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
- Assessor Tecnològic Metall-Mecànic 

Sr. Manel Baulida Estadella.   Parc Científic i Tecnològic UdG 
- Assessor Tecnològic Maquinària, Equips Mecànics i Béns d’Equipament 

Sra. Sergio Rubio Uceda.   Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC) 
- Assessor Tecnològic Sector Aeronàutica i de l’Espai 

Sr. Jorge Fuentes Gallego.   Centre Tecnològic per a la indústria aeronàutica i de l’espai CTAE 
- Assessor Tecnològic Químic i Indústries del Paper 

Sra. Alejandra Colom i Cabré.  Confederació d’empresaris de la província de Tarragona (CEPTA) 
- Assessor Tecnològic Tèxtil i confecció 

Sr. Ferran Soldevila Grau.   CETEMMSA 
- Assessor Tecnològic TIC 

Sr. Jordi Castells Cuscullola.   Fundació CECOT 
- Assessor Tecnològic Transformador cautxú i plàstic, motlles i matrius 

Sr. Jodi Badia i Soler.   Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 

 
Xarxa de trampolins tecnològics (xarxa TT) 
Els trampolins tecnològics són unitats de suport a la creació d’empreses basades en 
el coneixement o empreses de base tecnològica. L’objectiu d’aquesta xarxa és facilitar 
la creació d’empreses des de l’entorn universitari per tal de fomentar el dinamisme 
empresarial.  

Els trampolins, a banda de captar nous projectes i assessorar-los per convertir-los en 
empresa, inclouen també una sèrie d’iniciatives estructurades per donar suport 
empresarial des de les aules tals com: cursos de la carrera de com crear una empresa 
pròpia, xerrades d’ex-alumnes sobre les experiències en la creació d’empreses, 
concursos sobre plans de negoci, etc...  

Cal esmentar també el paper cabdal que tenen els parcs científics i tecnològics en la 
transferència de tecnologia. 
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L’instrument pel que fa al marc internacional és el IRC Catalonia (Centre d’Enllaç per 
a la Innovació-Innovation Relay Centre), que té com a objectiu principal potenciar els 
acords internacionals de transferència de tecnologia entre Catalunya i Europa. 

Aquest servei també s’utilitza com a eina de transferència tecnològica per a Catalunya i 
Espanya. Es preveu que aviat s’estendrà a Àsia i Amèrica del Sud. El mètode de treball 
es basa en un model de demanda tecnològica des del sector empresarial. 

L’IRC té un paper clau com a agent de suport amb vista a aquests objectius: 
- Aconseguir que les empreses catalanes aprofitin el coneixement i la tecnologia 

desenvolupats a l’exterior perquè puguin transformar-los en innovacions (productes, 
serveis...) 

- Facilitar la comercialització de tecnologies que permetin rendibilitzar les inversions 
en recerca i desenvolupament 

- Col·laborar internacionalment (joint ventures, acords de fabricació...) 

Existeixen una sèrie d’ajuts associats: per als Centres Tecnològics, per als Centres de 
Difusió Tecnològica, línia d’ajuts per a projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació, i ajuts per a parcs científics i tecnològics vinculats a universitats catalanes. 
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Annex C 
Programa de foment de la innovació del PRI 
 
 
El programa de foment de la innovació comprèn totes les accions i tots els instruments 
destinats a incrementar la competitivitat de les empreses catalanes (especialment les 
PIMEs) mitjançant l’estímul de la innovació en les organitzacions en les vessants 
estratègica i operativa, en qualsevol punt de la cadena de valor i en tots els processos de 
l’empresa. 

La innovació és un procés d’aprenentatge. Les organitzacions sovint són entitats 
refractàries al canvi i tendeixen a la inèrcia que proporciona el coneixement tradicional 
de productes, processos, tecnologies i mercats, que poden quedar obsolets cada vegada 
en menys temps. Les empreses necessiten aprendre i interioritzar competències noves de 
gestió per a entorns altament dinàmics, com són els mercats del segle XXI: eines i 
metodologies que les ajudin a desenvolupar una capacitat sistemàtica d’innovació, de 
creativitat, d’adaptació al canvi i d’absorció de tecnologia.  

Per al desenvolupament de la innovació, calen eines de reflexió estratègica, eines de 
gestió d’equips pluridisciplinaris, metodologies de desenvolupament ràpid de producte, 
capacitat d’incorporació de tecnologies de procés, interconnexió de cadenes de valor, 
creació de nous entorns de col·laboració amb clients, proveïdors i agents de l’entorn, 
hàbits de protecció de la propietat intel·lectual, estratègies tecnològiques ben definides, 
protocols de millora i formació contínua, una cultura corporativa flexible i emprenedora 
i habilitats directives específiques per gestionar el nou entorn empresarial.  

El programa compta amb els següents objectius específics:  

- Incrementar la despesa en innovació de les empreses. 
- Incrementar l’esforç empresarial en recerca i desenvolupament. 
- Incrementar el nombre d’empreses innovadores. 
- Incrementar el nombre d’empreses que gestionen sistemàticament la innovació i que 

incorporen procediments interns de gestió de la innovació i la tecnologia. 
- Incrementar el nombre d’empreses que utilitzen xarxes d’interconnexió informàtica 

amb clients i proveïdors. 
- Incrementar el nivell d’exportacions tecnològiques. 

 
I els següents indicadors de referència: 

- Despesa en innovació. 
- Nombre d’empreses innovadores. 
- Nombre d’empreses que sistematitzen la innovació. 
- Exportacions d’alt nivell tecnològic. 
- Nombre d’empreses que utilitzen xarxes transaccionals en la seva relació amb 

clients i proveïdors. 
 

Dins de la pròpia empresa, com a indicadors finals del procés d’innovació, caldrà tenir 
documentats els següents: 
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- Percentatge de les vendes actuals que es deuen als productes introduïts els 3 darrers 
anys (o els 5 darrers). 

- Marge brut de les vendes dels nous productes en comparació amb el marge brut 
obtingut dels productes madurs. 

 
Com a indicadors intermedis per mesurar l’eficiència del procés d’innovació, cal 
esmentar els següents (veure també el capítol 1.2): 

Generació de nous conceptes 
- Nombre d’idees de productes nous, o de millora de productes existents avaluades 

l’any passat (en comparació amb l’any anterior). 
- Nombre d’aportacions conceptuals no planificades, provinents dels treballadors 

individuals, departament d’R+D, proveïdors i/o clients. 
- Horitzó temporal en la planificació estratègica dels nous productes (nombre d’anys). 
- Durada mitjana del cicle de vida de les diverses gammes de producte. 
- Percentatge de caps de projectes formats en tècniques de creativitat. 

Desenvolupament de producte 
- Temps de desenvolupament: reducció els 3 darrers anys de la durada mitjana des de 

la concepció de la idea fins al llançament del producte al mercat (en percentatge). 
- Temps de desenvolupament per fases: conceptualització, disseny, prototip… 
- Desviació pressupostària per fites del projecte. 
- Nombre de productes redissenyats. 
- Percentatge de dissenyadors/enginyers amb accés a unitats CAD (propis o externs). 
- Percentatge de productes documentats a la base de dades CAD. 
- Percentatge de persones d’aquesta àrea que hagin treballat en altres departaments, 

com màrqueting, finances ... 

Redefinició dels processos productius i comercials 
- Nombre de nous productes o de millores de producte introduït l’any passat com a 

conseqüència d’una redefinició dels processos clau (respecte de l’any anterior). 
- Nombre de nous processos i millores introduït el darrer any. 
- Temps d’introducció de la millora, des de la detecció de la intervenció fins a la 

reanudació del procés reformat. 
- Desviacions del pressupost assignat a la redefinició dels processos. 
- Nombre de propostes de millora rebudes per part dels treballadors, proveïdors i/o 

clients. 
- Percentatge de tècnics formats amb eines de computer integrated manufacturing 

(CIM). 

Gestió del coneixement i de la tecnologia 
- Nombre de nous productes introduïts l’any passat gràcies a una aportació 

substancial de tecnologia (en comparació amb la xifra d’anys anteriors). 
- Nombre de proveïdors externs de coneixement i tecnologia identificats i 

documentats: enginyeries, centres tecnològics, professors universitaris. 



La innovació i la internacionalització de la PIME catalana   Pàg. 9 
 

 

- Nombre de proveïdors externs de tecnologia amb els quals s’ha col·laborat el darrer 
any. 

- Percentatge de projectes d’R+D en què s’ha produït subcontractació d’alguna part 
rellevant. 

- Percentatge de despeses d’R+D sobre la facturació anual (distingint les internes de 
les externes). 

- Percentatge de les persones adscrites al departament d’R+D sobre el total de la 
plantilla. 

- Anàlisi cost-benefici del pressupost d’R+D: vendes induïdes de les despeses d’R+D. 
- Nombre de patents, models d’utilitat desenvolupats els darrers 3 anys. 

Per assolir els objectius es defineixen les següents 5 accions de competitivitat 
empresarial: 

1. La gestió de la innovació i la innovació estratègica 
Cal una major sensibilització del teixit productiu català sobre la importància de 
gestionar la innovació com a procés estratègic de negoci que va més enllà de l’activitat 
de recerca.  

Dins del concepte innovació cal incloure activitats com: la generació de conceptes, el 
desenvolupament de producte en el temps més curt possible, la redefinició de processos 
productius, logístics i comercials, i la gestió mateixa de la tecnologia i el coneixement.  

A tot això s’hi afegeix una voluntat estratègica de diferenciació i una cultura 
organitzativa que potencia l’aprenentatge.  

Les actuacions destinades a sistematitzar el procés innovador són: 

- El foment de la creativitat empresarial com a base de la innovació corporativa i de 
l’emergència de models nous de negoci reeixits i originals. 

- El suport a la innovació estratègica: L’empresa s’ha de dotar d’estratègies 
d’innovació i tecnologia a mitjà termini.  

- La creació de xarxes d’intercanvi de bones pràctiques en la gestió de la innovació i 
la tecnologia entre empreses innovadores, i detecció i difusió de models de 
referència d’empreses que basen la competitivitat en la planificació exemplar de la 
innovació. 

- L’extensió de l’ús dels incentius fiscals per a la innovació i de les eines financeres 
d’estímul de la innovació: L’Estat espanyol té un dels marcs fiscals més favorables a 
la innovació de tota l’OCDE. Tot projecte d’innovació pot estar sotmès a deducció 
fiscal en funció del component de novetat que impliqui per a les empreses. Aquest 
marc fiscal, no prou utilitzat encara per les empreses, ha estat redefinit recentment 
mitjançant el nou protocol de informes motivados del Ministerio de Industria, que 
ha reduït la incertesa jurídica associada a les definicions fiscals de recerca bàsica, 
desenvolupament tecnològic i innovació tecnològica.  

- L’increment del nivell científico-tècnic de l’empresa mitjançant l’impuls dels 
doctorats empresarials.  

- La creació de programes de creixement d’empreses que permetin l’elevació del 
nivell d’aspiracions de les empreses emergents o consolidades per mitjà de plans de 
negoci amb una vocació internacional i l’accés posterior a les fonts oportunes de 
finançament.  
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2. La política de disseny i el desenvolupament de producte 
Es pretén desenvolupar un programa específic de política de disseny per tal de fer de 
Catalunya “un país del disseny” en totes les vessants (disseny industrial, tèxtil i gràfic, i 
interiorisme).  Això permetrà atreure inversió estrangera d’alt valor afegit i aprofitar la 
creativitat, l’esperit emprenedor i la tradició industrial que té Catalunya.  

El desenvolupament ràpid de productes és, cada cop més, una activitat imprescindible 
per a les empreses, que sovint estan acostumades a llargs cicles de vida de productes i 
serveis. La incorporació de conceptes de disseny quant a l’estètica, l’ergonomia, la 
usabilitat i la funcionalitat, el disseny ecològic, el disseny logístic, l’enginyeria 
concurrent, el disseny per la manufactura, el disseny recombinable o les tecnologies de 
simulació i desenvolupament ràpid són factors clau de diferenciació estratègica en 
mercats competitius. 

El programa estableix la presentació de metodologies entre el teixit empresarial 
mitjançant jornades, seminaris, projectes pilot, publicació de manuals i casos pràctics, i 
línies d’ajut associades. Així mateix, inclou actuacions de coordinació dels agents de 
l’entorn (associacions de dissenyadors, fundacions destinades a promocionar el disseny 
i centres tecnològics). 

3. La innovació en la producció i la logística 
Es pretén la difusió de noves tecnologies de la producció, formes noves d’organització i 
tècniques noves de logística ràpida i de gestió de la cadena de subministrament, i 
potencia les sinèrgies entre aquest mateix programa i el programa de digitalització. 

La innovació de processos sovint és el mecanisme de competitivitat més sòlid en 
indústries amb una gran tradició manufacturera. En la incorporació de tecnologia de 
procés, de vegades fan falta intermediaris com les enginyeries i centres tecnològics. En 
altres casos, l’avantatge competitiu ha estat degut a una eficàcia logística superior al 
sector o a l’explotació d’un nou canal comercial.  

També compta amb jornades i seminaris de formació i informació, actuacions de suport 
a proveïdors de tecnologia de procés i actuacions de coordinació de polítiques de 
competitivitat logística.  

Les actuacions es duen a terme en tres àmbits: 

- La generació de tecnologia logística. 
- L’excel·lència empresarial en la gestió logística. 
- La política d’infraestructures. 

4. La qualitat i la productivitat 
Es porten a terme un conjunt d’actuacions per tal de consolidar l’esperit d’excel·lència 
en la qualitat i la productivitat, consolidar la formació i motivació del personal i la 
cooperació estratègica entre empreses a fi de superar els problemes de dimensió i 
afavorir l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques en la recerca, el 
desenvolupament i la innovació. 

Aquestes activitats es desenvolupen en diferents àmbits d’actuació. La classificació 
d’empreses objectiu no es fa tant per sectors i dimensió com per l’estat de l’art respecte 
al seu nivell actual d’excel·lència i a la velocitat i intensitat del progrés desitjat. 

En aquest sentit, es consideren tres estadis: 
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- Un de bàsic en què les empreses han d’implantar bones pràctiques operatives i de 
gestió per saber de primera mà quins avantatges els reporta 

- Un segon estadi en què les empreses han de sistematitzar, normalitzar, integrar i 
consolidar definitivament les bones pràctiques adquirides per garantir-ne la gestió 
amb els recursos mínims. 

- Un tercer estadi en què les empreses ja tenen una base sòlida per entrar en 
competició diferenciada. Aquí és més difícil estandarditzar les solucions. És el 
terreny del valor diferencial i la innovació creativa. 

Les accions de qualitat i productivitat s’estructuren en tres grans blocs: 

- La dimensió i la gestió empresarial. 
- Els sistemes i les normes de qualitat, productivitat i innovació. 
- La col·laboració i l’intercanvi d’experiències amb altres departaments i organismes 

de la Generalitat i amb altres empreses i institucions representatives. 

5. La digitalització de les empreses 
La digitalització de les empreses exigeix l’aplicació sistemàtica de les tecnologies de la 
informació i de les comunicacions (TIC) i els models de negoci que en alguns casos 
generen les noves possibilitats associades a la tecnologia digital, cosa que fa possible 
més eficàcia en els processos i, el més important, el treball en xarxa en temps real. 

Les actuacions per impulsar la digitalització tenen dos objectius: aconseguir 
l’aprofitament de la tecnologia de comunicacions per les PIMES com a eina 
imprescindible per a la competitivitat i la productivitat empresarials i impulsar el sector 
de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya. 

Només és possible complir aquests objectius satisfent tant la demanda com l’oferta de 
digitalització. 

Pel que fa a la demanda, la digitalització de qualsevol organització és un repte per les 
dificultats que s’han de superar com, per exemple, les múltiples alternatives 
tecnològiques, l’efecte a mitjà i a llarg termini de les decisions estratègiques preses, els 
canvis en l’organització i la tasca diària de les persones. 

Una de les raons principals que fan que les empreses s’ho rumiïn molt abans de fer 
inversions per digitalitzar els seus processos és la manca de coneixement de les 
possibilitats i els beneficis que aquestes aporten. Aquesta prevenció s’evita amb 
actuacions de transferència de coneixement. 

Complementàriament, es tenen en compte actuacions d’assessorament en la 
digitalització per ajudar les empreses en el procés de definició i planificació de les 
millores digitals que s’han d’introduir en els processos, així com actuacions horitzontals 
i sectorials per a la implantació de tecnologia.  

Aquestes accions comptaran amb una sèrie de línies d’ajut del CIDEM:  

1. Línia d’ajut per a la innovació estratègica i a l’anàlisi i l’assessorament en la 
incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):  
Està destinada a fomentar anàlisis d’innovació, reflexions sobre opcions estratègiques, i 
plans d’acció associats, com també anàlisis per detectar oportunitats de millora, basades 
en l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos de 
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negoci de l’empresa, anàlisis per avaluar les infraestructures i els serveis de 
comunicacions que hi ha i l’ús que se’n fa, i l’assessorament en el procés de compra i 
implantació de productes o infraestructures de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

2. Línia d’ajuts per a projectes d’innovació en producció, logística i disseny 
industrial:  
Està destinada a projectes d’innovació operativa, incorporació de tecnologies de procés i 
desenvolupament de producte o d’incorporació de disseny en sectors amb una elevada 
complexitat industrial. 

3. Línia d’ajuts per als projectes de recerca industrial, desenvolupament 
precompetitiu i innovació tecnològica en empreses (R+D+i): 
Està destinada a incrementar la capacitat de recerca i desenvolupament de les empreses. 

4. Línies d’ajut del Pla de consolidació i competitivitat de les petites i mitjanes 
empreses (PCCP):  
Estan destinades a projectes cooperatius de digitalització, innovació de processos o 
disseny industrial. 

5.  Línia d’ajuts per fer tesis doctorals en entorns empresarials. 
 

Uns altres serveis de suport a l’empresari des de l’administració pública són: 

- La publicació de manuals i guies metodològiques de gestió empresarial en innovació 
estratègica, innovació de producte i de procés, eines TIC, qualitat i productivitat 

- Projectes demostratius, projectes pilot sectorials, i projectes de test de metodologies 
en innovació estratègica, innovació de producte i de procés, eines de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, qualitat i productivitat. 

- Jornades de sensibilització, demostració, formació i informació. 
- Actes per difondre la cultura innovadora com el Fòrum de la Innovació. 
- Premis a la innovació tecnològica i a la qualitat, que tenen com a finalitat obtenir 

models de referència de bones pràctiques d’empreses catalanes que es caracteritzen 
per la capacitat innovadora i l’excel·lència operativa. 

- Servei d’assessorament en anàlisis en innovació, disseny i desenvolupament de 
producte, innovació de procés, millora contínua, eficiència telemàtica i societat de la 
informació, protecció de la propietat intel·lectual, ús dels incentius fiscals en la 
innovació i eines de qualitat i productivitat. 

- Projectes pilot de creixement empresarial destinats a crear entorns i mecanismes 
d’adquisició de projecció internacional. 

- Servei d’assessorament en el tractament de la igualtat entre les dones i els homes en 
la societat del coneixement i de recerca i desenvolupament, a través de la 
responsabilitat social de les empreses. 
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Annex D 
Línies d’estratègia sectorial del PRI 
 
 
L’enorme ventall d’àmbits i sectors en què pot aplicar-se la recerca i la innovació i el fet 
que els recursos són limitats, prioritzar esdevé una necessitat pel que fa tant als àmbits 
de recerca com als sectors econòmics.  

Els aspectes positius de la priorització estan en l’aprofitament de la fortalesa i en els 
beneficis de la concentració, que donen com a resultat l’assoliment de la massa crítica i 
l’eficàcia en la utilització de recursos. 

S’ estableixen dos grans camps d’actuació: 

- El progrés general de la ciència i la tecnologia amb l’impuls d’activitats a mitjà i 
llarg termini. 

- La determinació de línies prioritàries de recerca i desenvolupament tecnològic 
destinades als diferents sectors productius. 

Es reforcen els àmbits sectorials d’alt potencial de creixement i d’elevat contingut 
tecnològic com són l’aeroespacial, la biotecnologia, la indústria farmacèutica, el sector 
de l’alimentació de segona generació i la indústria vinculada a les energies renovables. 

De la mateixa manera, s’ha elaborat una estratègia que concentri esforços en 
l’excel·lència tecnològica i el suport concret a projectes empresarials en els àmbits 
emergents del coneixement: 

- Les tecnologies de la producció: 
Incorporen tot un conjunt d’àmbits del coneixement que conflueixen per donar lloc a 
processos competitius, flexibles, robustos i sostenibles mediambientalment. La nova 
estratègia en manufactura exigeix realitzar operacions àgils i integrar les cadenes de 
subministrament. El control informàtic, l’enginyeria concurrent, l’automatització, la 
simulació, la visió per computador o l’elaboració ràpida de prototipus es revelen 
imprescindibles en aquest escenari nou. 

- Els nous materials: 
Es consideren fonamentals la generació de materials compostos, el desenvolupament 
d’acers d’alta resistència o les tecnologies de recobriment i tractament tèrmic 
superficial, així com la caracterització de processos nous que donin lloc a materials de 
característiques específiques de resistència, elasticitat, duresa, conductivitat o 
transmissió tèrmica. 

- La nanotecnologia: 
El control de la fabricació al nivell molecular ha de revolucionar tots els àmbits de la 
ciència, l’economia i la societat en les properes dècades. Les aplicacions es preveuen 
il·limitades: transistors monoatòmics, ordinadors quàntics, vehicles farmacològics 
nanomètrics o el transport telemètric d’ADN. 

- Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC): 
Les tecnologies de la informació i les comunicacions han de continuar determinant en 
els propers anys els comportaments empresarials i socials. Les tecnologies de banda 
ampla, les comunicacions òptiques, les noves aplicacions mòbils, els protocols de 
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seguretat informàtica, l’e-business o l’e-learning són camps de coneixement clau per als 
sectors productius i per al seu efecte en els hàbits socials immediats. 

- Les tecnologies energètiques: 
Les energies renovables, la diversificació energètica, l’ús net de combustibles fòssils o 
la descentralització de sistemes distribuïts d’energia elèctrica constitueixen un àmbit 
prospectiu destinat a generar negocis nous altament competitius a causa del context 
internacional de dèficit d’hidrocarburs i la necessària exigència social de respecte al 
medi ambient. 

- La biotecnologia: 
La biotecnologia té aplicacions directes en els sectors agroalimentaris, la farmàcia o la 
medicina. És un camp emergent que figura en les carteres d’estratègia tecnològica de 
tots els països desenvolupats i en el qual Catalunya té condicionaments específics de 
competitivitat. 

- Les ciències de l’organització: 
La gestió de les organitzacions necessita competències específiques per aconseguir 
posicions superiors de mercat. La gestió científica de les organitzacions, la formació i 
integració d’equips humans, la psicologia industrial o les habilitats directives són 
plataformes bàsiques per a la supervivència en mercats sofisticats. 

La capacitat absortiva de tecnologia del teixit empresarial ha de ser incrementada a 
través dels programes de foment i finançament de la innovació empresarial. Així, la 
creació d’infraestructures d’oferta excel·lent es compensa per l’estímul d’una demanda 
exigent en aquests camps del coneixement. 
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Annex E 
Eixos i línies del Pla d’Internacionalització 
 
 
Eix 1: Posicionar Catalunya en el seu entorn econòmic com una de les millors 
pràctiques en comerç exterior 

L1: Capturar potencial exportador en sectors principals 

- Experts sectorials. 
- Captació d’oportunitats d’exportació proactives. 
- Plans estratègics sectorials per àrees geogràfiques. 
- Programa de Promoció Internacional (Mipro, Cerit, Micro). 
- Programa de Missions Empresarials. 
- Programa de Missions Internacionals a Catalunya (programa de consolidació 

Bottom-Up marca Catalunya). 

L2: Actuar sobre els models de gestió de l’empresa exportadora 

- Programa Microempresa. 
- Programa NEX (Int-Tec) -Iniciació-. 
- Programa NEI -Consolidació-. 
- Programa DEX -Diversificació Exterior-. 
- Programa de Formació i Informació (cursos, sessions informatives i publicacions). 
- Aula COPCA. 
- Programa de beques a l’exterior. 
- Premis a la internacionalització. 

L3: Potenciar un model de servei personalitzat per a la petita empresa 

- Qüestionari d’autoanàlisi. 
- Programa Alpha. 
- Catalunya B2B (Programa Mercats Digitals). 
- Euro Info Centre (EIC). 

Eix 2: Impulsar una nova generació d’empreses catalanes de caràcter multinacional 

L4: Recolzar les empreses amb presència permanent a l’exterior 

- Localització d’oportunitats d’inversió sectorials. 
- Creació de fòrums de millors pràctiques lligats al programa NEI. 
- Creació de comunitats d’interès en països emergents. 
- Instruments de finançament a la inversió. 
- Programa de defensa de la propietat intel·lectual. 
- Programa de suport a les marques catalanes a l’exterior. 
- Suport en la gestió de polítiques de RRHH de les empreses catalanes de caràcter 

multinacional. 
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- Incorporar el factor “Responsabilitat Social” com a actiu de les inversions catalanes 
a l’exterior 

L5: Instruments de suport a la implantació a l’exterior 

- “Paquets bàsics” tancats gestionats a través dels Centres de Promoció de Negocis. 
- Instruments de suport a processos de fusió, adquisició o aliances per a la 

internacionalització. 
- Creació d’Àrees d’Aterratge a l’exterior. 

Eix 3: Desenvolupar polítiques proactives en sectors amb potencial de creixement, 
especialment en l’àmbit dels serveis 

L6: Foment de clústers estratègics 

- Internacionalització de clústers empresarials. 
- Grups d’exportació. 
- Programa SOM -Soci al Món-. 
- Internacionalització de Salons Firals. 

L7: Internacionalització del sector serveis 

- Anàlisi del sector serveis. 
- Programa NEX-serveis. 
- Programa CPI -Contractació Pública Internacional-. 
- Programa d’internacionalització de la distribució catalana a l’exterior. 

Eix 4: Fomentar la internacionalització de sectors amenaçats per la competència 
internacional 

L8: Incidir en els elements internacionals que condicionen la cadena de valor 

- Col·laborar en la implantació de les estratègies internacionals acordades en les taules 
sectorials. 

- Captació dels elements internacionals que afavoreixen la cadena de valor a través de 
la xarxa de Centres de Promoció de Negocis. 

- Programa Impacte. Acompanyament en les noves localitzacions. 
- Control dels processos econòmics deslocalitzats. 
- Creació de fòrums de millors pràctiques i comunitats d’interès de caps 

d’aprovisionament en sectors crítics. 
- Participació en la identificació d’estructures d’aprovisionament de matèries primeres 

i semifacturats que contribueixin a la millora de la cadena de valor. 

Eix 5: Consolidar el COPCA com l’instrument cohesionador dels agents de la  
internacionalització de Catalunya, amb un model inserit en la societat del 
coneixement 

L9: Crear l’Observatori de Mercats Exteriors 

- Anàlisi de les tendències de l’economia mundial i de l’impacte per a les empreses 
catalanes. 
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- Crear la Unitat Operativa a Catalunya amb funcions de recepció, validació i 
distribució del coneixement i les oportunitats generades. 

- Distribució del coneixement generat a través de l’Anella Internacional. 
- Realització d’un estudi del sector exterior a Catalunya. 

L10: Potenciar la xarxa exterior del COPCA vertebrant nous models de presència 

- Creació de models d’oficines diferenciades i dotació asimètrica de recursos en 
funció del potencial de l’àrea geogràfica. 

- Estructuració de la xarxa de Plataformes Empresarials fins arribar a 20 unitats. 
- Anàlisi d’ubicacions actuals i adaptació a les noves necessitats. 
- Reforçar els elements d’homogeneïtzació de la xarxa exterior del COPCA. 

L11: Reforçar i incrementar la participació dels agents de la internacionalització 
en base al model de Consorci 

- Desenvolupament de l’Anella Internacional (escriptori virtual intern i per a clients). 
- Comunitats d’interès on-line. 
- Consell Assessor. 
- Defensor del Client. 
- Programa de potenciació i presència internacional d’entitats membres del COPCA. 
- Delegats COPCA. 
- Paper de l’empresa en la política catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
- Reforçar el reconeixement i la presència internacional del COPCA. 
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Annex F 
La internacionalització i el model empresarial català 
 
 
F.1.  Introducció 
El model empresarial català està format bàsicament per petites i mitjanes empreses 
familiars. Són empreses poc inclinades a les ampliacions de capital (imprescindibles per 
ampliar-ne la dimensió), un fet que pot implicar per al nucli familiar la pèrdua de la 
titularitat del negoci i la pèrdua del control de la gestió de l’empresa.  

Amb la globalització en curs i la competència directa amb grans empreses europees cal 
posar en dubte l’eficàcia d’aquest model. 

Per tant, al marge dels problemes dels costos de producció, de formació de la mà d’obra, 
de finançament dels projectes empresarials, de tecnologia, l’actual reduïda dimensió 
empresarial és potser el problema de fons, ja que genera als anteriorment citats. 

La dimensió de l’empresa catalana queda reflectida a la taula F.1: 

 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 

Nº  293.220  150.562  58.013  28.228  20.141  11.309  
% 51,7 26,6 10,2 5,0 3,6 2,0 

 

50-99 100-199 200-499 500-999 1000-4999 5000 + Total 
2.922  1.481  767  226  137  13  567.019 
0,5 0,3 0,1 0,04 0,02 0,002 100 

Taula F.1: Empreses catalanes segons el nombre d’assalariats.     Font: INE (2005) 

 

A principis de l’any 2005 hi havia a Catalunya aproximadament 38.500 PIMEs d’un 
total de 567.019 empreses, és a dir, un 6,8%, com es mostra a la taula F.1. El nombre de 
PIMEs sumat al nombre de microempreses suposa el 99,7% del total de les empreses 
catalanes. D’altra banda, les empreses que no tenen cap treballador representen més del 
50% del total. Totes aquestes dades evidencien la reduïda dimensió de l’empresa 
catalana. 

La reduïda dimensió de l’empresa catalana es fa més evident si es compara amb la de 
les empreses europees, tal i com es mostra en la taula F.2: 
 

 Empreses en milers Dimensió mitjana Segment dominant 
Alemanya 3.550 8 gran empresa 
Regne Unit 3.490 6 gran empresa 
França 2.490 7 microempresa 
Itàlia 4.125 3 microempresa 
Espanya 2.700 5 microempresa 
Holanda  555 10 PIME 
Suïssa 320 8 PIME 
Suècia  270 8 gran empresa 
Catalunya 494 5 microempresa 
UE-15 19.930 6 microempresa 

Taula F.2: Nombre mitjà de treballadors de les empreses.     Font: EPA (2000) 
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La dimensió exacta de l’empresa catalana és de 4,89, lleugerament inferior a la que la 
mateixa font assigna al total espanyol (4,91).  

El segment dominant es refereix al que presenta el percentatge més gran en l’ocupació 
total del país en qüestió. Tal i com es veu en la taula F.2, la dimensió de l’empresa 
catalana és de les més reduïdes d’Europa, i el segment dominant està format per 
microempreses. 

Com ja s’ha comentat en el nucli del projecte, aquesta distribució no afavoreix el 
sistema de innovació i internacionalització. Primer perquè una dimensió petita acostuma 
a significar un capital petit, amb el que es poden dedicar menys recursos a la innovació, 
i més complicat serà ampliar aquest capital per sortir a l’exterior. 

 
F.2.  Causes històriques de la dimensió de l’empresa catalana 
La dimensió de l’empresa està relacionada amb la dimensió del mercat en qüestió i del 
nombre de persones a les que s’adrecen els productes o serveis. 

L’economia catalana ha estat tradicionalment tancada i això ha suposat un teixit 
empresarial poc eficient, poc competitiu i necessitat d’una protecció constant. 

Darrerament, el mercat rellevant s’ha convertit en la Unió Europea, i això suposa per a 
les empreses catalanes la possibilitat d’assolir una major dimensió. En relació amb 
aquest procés d’obertura econòmica i comercial, ja s’estan observant algunes dades 
significatives, com per exemple, que l’any 2000, les exportacions ja superaven les 
vendes catalanes a Catalunya i a més, aquestes exportacions estan assolint una notable 
diversificació i incorporen un valor afegit elevat. 

En el procés d’obertura, les empreses catalanes parteixen d’una situació de desavantatge 
respecte les seves veïnes europees, on les polítiques econòmiques han afavorit 
l’assoliment d’una gran dimensió (només 3 empreses catalanes estan entre les 500 més 
grans d’Europa). Aquest desavantatge històric es manifesta, principalment, en una 
menor dimensió relativa de les empreses i en un baix grau d’internacionalització. 

Catalunya necessita de grans empreses per competir en el nou mercat europeu, per 
dinamitzar les petites empreses del país, per donar estabilitat a l’ocupació, per poder 
dedicar més esforços a la R+D+i, i perquè són les grans empreses les primeres que 
surten a l’exterior, arrossegant a les empreses proveïdores o col·laboradores de menor 
dimensió. 
 

F.3.  Avantatges de la dimensió reduïda 

- Major rendibilitat, segons les dades de la Central de Balanços del Banc d’Espanya, 
tot i que les PIMEs que ofereixen les seves dades són segurament les millors del seu 
grup. 

- Major implicació de la propietat, com ho reflecteix el seu nombre d’hores 
treballades, que supera notablement als assalariats no propietaris.  

- Inexistència del problema entre propietat i directius, ja que coincideixen. Això els 
estalvia descoordinació, ineficàcia, una major lentitud en la presa de decisions, i una 
possible contraposició d’interessos. 

- Menor retribució dels assalariats, tot i que això és en part un inconvenient ja que 
dificulta la retenció de les persones amb més capacitat. 
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- La gran majoria d’empreses que lideren les exportacions industrials en els països 
desenvolupats són empreses de dimensió mitjana altament especialitzades. De fet, 
les grans empreses multinacionals d’avui no podrien tenir la dimensió que tenen si 
al seu dia no haguessin estat empreses de petita i mitjana dimensió d’èxit. 

- A Catalunya, una mostra del protagonisme que tenen les petites empreses en l’actual 
procés de creixement econòmic el trobem en les anomenades empreses gasela: es 
tracta d’empreses industrials que experimenten uns grans creixements de facturació 
anuals i uns augments anuals dels beneficis superiors als augments de les vendes.  

L’empresa ha de tenir en compte aquests avantatges i tenir en compte que amb el 
creixement, els podrien perdre. 
 

F.4.  Inconvenients de la dimensió reduïda 
- Dificultats per beneficiar-se de les economies d’escala. 

- Dificultat per afrontar comandes desiguals, ja que la versatilitat acostuma a anar en 
contra de l’eficiència en les petites empreses. 

- Menor eficiència també deguda, a vegades, a que les empreses no han sabut 
beneficiar-se de la corba de l’experiència, que permet reduir el temps i el cost 
necessaris per obtenir un producte o realitzar un servei.  

- El valor afegit per persona i les vendes per persona estan bastant per sota que en les 
empreses més grans. 

- Menor capacitat negociadora que fa que el cost dels crèdits a demanar siguin més 
alts. També es té un menor poder davant del consumidor. 

- Falta de massa crítica que dificulta activitats com la formació, la investigació, la 
innovació, la internacionalització i la participació en determinats projectes que 
requereixen mitjans quantiosos i períodes prolongats. 

- Condicionament de les prioritats de la política empresarial. Com menor és 
l’empresa, més preocupació per la supervivència i la consolidació. 

 
F.5.  Situacions favorables a la internacionalització 

- Els sectors més intensius en mà d’obra amb l’objectiu d’aconseguir un cost laboral 
unitari menor. 

- Els sectors de baix capital en el procés productiu per no haver d’afrontar grans 
despeses en equips. 

- Les grans empreses amb major capacitat de finançament i de capacitat d’absorbir els 
costos del procés. 

- Les empreses amb un alt rendiment que es trobin en un procés de creixement. 
- Les empreses poc rendibles que s’hagin de reestructurar i plantejar-se la 

deslocalització per tirar endavant. 

F.6.  Problemes de partida de l’empresa catalana 
- La petita dimensió del mercat inicial al que estan acostumades moltes PIMEs. 
- Feblesa dels mecanismes de connexió entre les PIMEs i el sistema financer català, 

que no ha invertit prioritàriament en les empreses catalanes. 
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- Feblesa del sistema català d’R+D+i, escassa capacitat d’inversió, i manca de 
projectes comuns entre empreses.  

- Ineficiència de la relació entre el món empresarial i el Govern català, sovint per la 
seva falta de recursos i atribucions. 

- Molta presència en sectors d’economia madura i poca en els sectors emergents, que 
dificulta la creació d’empreses d’alt potencial. 

 
F.7.  Factors favorables al creixement empresarial 

- Inversió en infraestructures de transport que faciliti la mobilitat com ampliacions 
dels aeroports, ports, arribada del tren d’alta velocitat o millora de les carreteres 
interiors. 

- Inversió en capital humà, ja que cada cop és més important el coneixement en les 
empreses. Cal rectificar el fracàs escolar, el baix percentatge de matriculació en 
estudis post-obligatoris i l’adaptació de la formació professional.   

- Inversió en recerca i desenvolupament i descentralització de les grans empreses 
espanyoles i de les activitats de R+D+i. 

- Presència de centres de decisió empresarials, constituïts fonamentalment per les 
grans empreses multinacionals. 

- Creixement de l’economia catalana amb estabilitat. 
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Annex G 
El programa NEI: Noves Empreses Internacionalitzades 
 
 
El procés d’internacionalització es desenvolupa de forma progressiva però no uniforme. 
Depèn de la capacitat d’aprenentatge i de la velocitat per interioritzar el creixement 
internacional. Un error en el procés de l’avanç internacional té un preu molt alt per a 
l’organització: anys d’estancament. 

L’objectiu del programa NEI del COPCA és facilitar a la direcció de l’empresa les eines 
de reflexió estratègica per incorporar la visió a mitjà-llarg termini en la seva actuació 
internacional, i millorar l’execució de les accions per tal de maximitzar l’eficàcia davant 
del procés d’internacionalització. 

Fases del procés de treball: 

Reflexió Estratègica 

Fase I: Definició de la visió de l’empresa sobre el seu futur internacional: 

- Avantatge competitiu em l’entorn internacional 
- Anàlisi de les competències essencials 
- Anàlisi d’estratègies i polítiques aplicades fins aquest moment 
- Objectius i línies estratègiques bàsiques de futur 

Fase II: Diagnòstic sobre el posicionament internacional 

- Diagnòstic de febleses, fortaleses, oportunitats i amenaces 
- Adequació de l’organització interna als objectius internacionals 
- Identificació de les àrees a reforçar 

Fase III: Estratègia d’actuació internacional per competir 

- Determinació de les accions de millora 
- Priorització de les accions 
- Concreció del Pla d’Acció 

Acció 
Fase IV: Compromís empresa/COPCA: Pla d’Internacionalització 

- Definir els instruments 
- Prioritzar l’aplicació 
- Establir les actuacions i els terminis de realització 

Fase V: Acompanyament Valoració Reflexió conjunta 

- Aplicació dels instruments necessaris: assessorament, accions de promoció, etc. 
- Implementació de les accions 

Les empreses participants estan en un procés d’internacionalització molt avançats. Totes 
exporten més del 30% de la seva facturació i la meitat d’elles, més del 50% i tenen 
establiments comercials o productius a l’exterior. 
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La majoria de les empreses es troben en un entorn de creixement i les seves motivacions 
són:  

- Ordenar la seva estructura, controlar i prioritzar la seva expansió internacional 
- Trobar nous models per créixer internacionalment amb alternatives al seu mercat 

actual 
- Necessitat d’un nou model de negoci degut a exigències de l’entorn 

Una enquesta sobre els processos de decisió i planificació estratègica a les empreses 
assistents a les darreres sessions de treball de difusió del programa indica que només el 
28% de les empreses utilitzava metodologies d’anàlisi i diagnosi empresarial 
regularment en les seves decisions d’expansió a mitjà i curt termini. 

Al marge del programa de reflexió estratègica, el COPCA també ha iniciat els següents 
serveis: 

Club NEI: intercanvi d’experiències i debat entre empreses internacionalment 
avançades, generant una comunitat de coneixement en matèria d’estratègia i 
consolidació internacional, a la vegada que ha de facilitar el disseny de nous instruments 
i serveis adaptats a les necessitats d’aquest segment d’empreses. 

Programa e-NEI: facilitar la incorporació d’Internet en la gestió internacional. La 
presència a internet dóna un fort impuls d’internacionalització a l’empresa, amplificant 
de forma immediata els negocis en els nous països. 

Programa NEI de filials: consolidar l’operativa de les empreses filials catalanes a 
l’exterior amb els objectius d’augmentar el coneixement i les capacitats de gestió, 
millorar els mecanismes de coordinació i integrar les filials a l’exterior com a domini 
estratègic de l’empresa. 
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Annex H 
Enquesta: Relació entre innovació i internacionalització 

 
 

Nom de l’empresa: _____________________________________________ 
(es garanteix la privacitat de les seves respostes) 
 

1. Quin és el propòsit de la innovació a la seva empresa?  (0 mín - 5 màx) 

a)   Mantenir i augmentar la quota de mercat actual  ___ 
b) Millorar la rendibilitat de l’empresa   ___ 
c) Augmentar la xifra de negocis    ___ 
d) Obtenir una major quota de mercat   ___ 
e) Obrir mercats a l’exterior     ___ 

 
2. La internacionalització en la seva empresa:  (0 mín - 5 màx) 

a) És una obligació degut a la disminució de la demanda del mercat intern ___ 
b) És una estratègia per aprofitar les oportunitats de l’exterior  ___ 

 
3. Quina és la seva conformitat respecte de les següents afirmacions?  (0 mín - 5 màx) 

a) La innovació facilita l’obertura de nous mercats    ___  
b) La innovació és un requisit per a la internacionalització   ___ 
c) La innovació és fa més necessària en els mercats exteriors  ___ 
d) La internacionalització promou la innovació    ___ 
e) La innovació no guarda especial relació amb la internacionalització ___ 

 
4. Com valoraria els següents factors de competitivitat dins de la seva empresa?  (0 mín - 5 màx) 

a) Innovació    ___ 
b) Creixement   ___ 
c) Internacionalització  ___ 
d) Qualitat    ___ 
e) Servei/preu   ___ 

f) Productivitat  ___ 
g) Comercialització  ___ 
h) Direcció estratègica ___ 
i) Finançament  ___ 
j) Recursos Humans ___ 

 
5. Com a factor de competitivitat, cronològicament en el temps:  (escollir una) 

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 

 
6. La producció o possible futura producció als mercats exteriors els serveix:  (0 mín - 5 màx) 

a) Per obtenir menors costos de fabricació   ___ 
b) Per estar més propers als clients    ___ 
c) Per accedir a nova tecnologia    ___ 

 
7. La innovació en la seva empresa serveix:  (0 mín - 5 màx) 

a) Per al desenvolupament de producte   ___ 
b) Per a la redefinició dels processos productius  ___ 
c) Per a la redefinició dels processos comercials  ___ 
d) Per a la introducció de noves tecnologies   ___ 
e) Per al llançament de nous productes d’èxit  ___ 
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8. Quina és la acollida dels seus nous productes en els diferents mercats?  (0 mín - 5 màx) 
a) En general, es complicat d’introduir-los al mercat   ___ 
b) En general, tenen una bona acollida al mercat nacional  ___ 
c) En general, tenen una bona acollida al mercat internacional ___ 

 
9. La seva empresa ha mantingut contacte amb:  (marcar les que calgui) 

a)  El CIDEM 
b)  El COPCA  
c)  Amb altres organismes: ____________________ 

 
10. La innovació en la seva empresa és:  (escollir una) 

a)   Esporàdica 
b)   Concentrada al departament d’R+D  
c)   Sistemàtica 

 
11. Quina és la seva opinió respecte les següents afirmacions?  (0 mín - 5 màx) 

a) A Catalunya existeix actualment un dèficit en el sistema d’R+D+i              ___ 
b) La feblesa del sistema d’R+D+i dificulta la innovació en la meva empresa             ___ 
c) A Catalunya hi ha dificultats per sortir a l’exterior                 ___ 
d) Les dificultats per sortir a l’exterior dificulten la internacionalització en la meva empresa   ___ 

 
12. L’actual procés de globalització econòmica ha permès:  (0 mín - 5 màx) 

a) Accedir més fàcilment als mercats internacionals    ___ 
b) Dependre menys del mercat nacional     ___ 
c) Una major col·laboració amb altres empreses o institucions  ___ 
d) Un millor seguiment de la competència     ___ 
e) Una major disponibilitat de personal qualificat    ___ 
f) Accedir més fàcilment a noves tecnologies, know-how, etc.  ___ 

 
13. Actualment, la seva empresa:  (escollir una) 

a)    No és exportadora 
b)    És exportadora informal  
c)    És exportadora formal (a través de delegacions comercials, representants, etc.) i disposa  
       d’infraestructura a l’exterior (oficines, magatzems, etc.) 
d)    És multinacional 

 
14. Els principals problemes a l’hora de créixer són:  (0 mín – 5 màx) 

a) La petita dimensió del mercat inicial   ___ 
b) La cultura familiar de l’empresa    ___ 
c) La feblesa del sistema financer català   ___ 
d) La feblesa del sistema d’R+D+i català   ___ 
e) La manca de personal qualificat    ___ 
f) La descoordinació amb els organismes públics  ___ 

 
15. Comentaris: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Annex I 
Empreses contactades 
 
 
A continuació s’adjunta la relació d’empreses contactades. Les que apareixen 
ressaltades en blau són les que han respòs a l’enquesta. Pot ser que alguna empresa no 
ressaltada hagi contestat l’enquesta, donat que hi ha hagut 6 respostes anònimes. Les 
empreses ressaltades en taronja, finalment no s’han contactat, bé per la voluntat de la 
persona que va respondre la trucada telefònica, o bé perquè la persona responsable de 
contestar-la ja apareixia com a responsable en una altra empresa (casos d’empreses d’un 
mateix grup). 

Al costat del nom de l’empresa trobem una sèrie de dades que han servit per classificar 
les empreses i intentar obtenir resultats segons una sèrie de paràmetres per mirar de 
trobar alguna tendència o variació significativa de les respostes. 

Cal comentar que cap d’aquestes dades s’ha demanat a les empreses, donat que la 
filosofia de l’enquesta, per tal de maximitzar el nombre de respostes, era no fer cap 
pregunta específica sobre l’empresa que pogués resultar compromesa de desvetllar.  

Les dades de facturació, nombre de treballadors, i grup d’activitat s’han obtingut de les 
fitxes d’empresa de l’Anuari Acicsa en la seva versió gratuïta, que sols ofereix les 
franges que apareixen en la categoria “tamany” de la taula 4.1. 

L’any de fundació, o l’intèrval, s’ha obtingut gràcies a la consulta de les pàgines web de 
les empreses o a través d’algun altre document d’internet. 

En la taula I.1. es pot veure la llista d’empreses model en innovació i/o 
internacionalització escollides per a respondre l’enquesta: 
 

Empresa Fact. Plant. Fund. Sector 

Absis SA 1,5-5 50-100 1982 Electrònica i informàtica 
Acondicionamiento Tarrasense -1,5 20-50 - Serveis a empreses 
Acuster SA 5-10 20-50 1973 Maquinària i material elèctric 
Adbraintage SA 5-10 100-200 1984 Electrònica i informàtica 
Advancell - Advanced in Vitro Cell 
Tecnologies SL  -1,5 20-50 2001 Detergents, perfumeria i farmàcia 

AEG Fábrica de Motores SA 25-40 200-500 1911 Maquinària i material elèctric 
Aeraspiratos SA 1,5-5 -20 1977 Productes metàl·lics 
AFM SA -1,5 -20 - Productes metàl·lics 
AIA - Aplicaciones en Informática Avanzada 
SA 1,5-5 50-100 1988 Electrònica i informàtica 

Aigües de Manresa SA 5-10 50-100 1981 Serveis públics 
Aigües de Mataró SA 5-10 50-100 1922 Serveis públics 
Aigües de Reus Empresa Municipal SA 5-10 20-50 1989 Serveis públics 
Aigües del Prat SA 1,5-5 50-100 - Serveis públics 
AIS - Aplicaciones de Inteligencia Artificial SA 5-10 100-200 1987 Electrònica i informàtica 
Alferca SA 1,5-5 -20 1991 Productes metàl·lics 
Altro Manresa SA 1,5-5 -20 1989 Mobiliari, fusta i suro 
Amat 3 Internacional SA 5-10 -20 1944 Mobiliari, fusta i suro 
Antonio Matachana SA 25-40 200-500 1962 Maquinària i material elèctric 
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Antonio Miró Retail SL 5-10 50-100 2001 Tèxtil i confecció 
APC Europe SA - Aprocat SA 5-10 20-50 1982 Alimentació 
Aplicación y Suministros Textiles SA 10-25 20-50 1987 Tèxtil i confecció 
Aplicaciones Electromecánicas Gervall SA 1,5-5 20-50 1920 Maquinària i material elèctric 
Apolo Fijaciones y Herramientas SL 10-25 20-50 1951-4 Productes metàl·lics 
Arbucias Industrial SA 5-10 100-200 1984 Productes metàl·lics 
Arema - Agua residuos y medio ambiente SA 5-10 20-50 - Serveis públics 
Artículos para el Hogar SA 5-10 50-100 - Productes metàl·lics 
Arts Gràfiques Orient SA 1,5-5 20-50 1949 Comunicació i arts gràfiques 
Ascable SA 5-10 50-100 1982 Maquinària i material elèctric 
ASM Dimatec Ingeniería SA 25-40 100-200 1978 Maquinària i material elèctric 
Atein SA 1,5-5 -20 1987 Serveis a empreses 
Atyc - Argelich Termes i CIA SA 5-10 20-50 1958 Maquinària i material elèctric 
Aurotronics SA 1,5-5 -20 - Electrònica i informàtica 
Avicultura Técnica SL 5-10 20-50 - Alimentació 
Balague Center SA 10-25 100-200 1989 Serveis generals 
Balliu Export SA 5-10 50-100 1967 Mobiliari, fusta i suro 
Ballper SA 5-10 50-100 1961-4 Metalls, mineria i carburants 
Barcelona Tecnología SA 1,5-5 20-50 1988 Serveis a empreses 
Bermaq SA 5-10 50-100 1982 Maquinària i material elèctric 
Biocentury SL 10-25 -20 1986-9 Alimentació 
Biokit SA 10-25 100-200 1973 Productes químics i pintura 
Biosca Riera SA 25-40 200-500 1929 Tèxtil i confecció 
Bombons Cudié SA - - 1946 Alimentació 
Bonal Empresa de Serveis Elèctrics i 
Electrònics SA 5-10 50-100 - Maquinària i material elèctric 

Brugarolas SA 25-40 100-200 1885 Metalls, mineria i carburants 
Cableados MC SA 1,5-5 20-50 - Maquinària i material elèctric 
Cadí SCCL 25-40 100-200 1915 Alimentació 
Cal Valls  SAT -1,5 -20 1978 Alimentació 
Calsonic Kansei Spain SA 25-40 -20 - Materials de construcció 
Campesa SA 25-40 100-200 1933 Maquinària i material elèctric 
Canaletas SA  1,5-5 20-50 1965 Maquinària i material elèctric 
Canet Punt SAL 10-25 200-500 1885 Tèxtil i confecció 
Canoe Dreams SL -1,5 -20 1995 Tèxtil i confecció 
Carinsa - Creaciones Aromáticas Industriales 
SA 10-25 100-200 1993 Alimentació 

Carlos Rocha SL 5-10 200-500 1985 Hosteleria i turisme 
Carrocerías Ayats SA 10-25 20-50 1905 Automoció, recanvis i tallers 
Casals Cardona Industrial SA 10-25 50-100 1957 Plàstics i cautxú 
Castañer (Espadrilles Banyoles SL) 5-10 20-50 1927 Tèxtil i confecció 
CDNI - Competitive Design Network 
Internacional SA 1,5-5 50-100 1990 Serveis a empreses 

Centre d’Anàlisi i Prescripció Empresarial SA -1,5 -20 1999 Serveis a empreses 
Centro Textil Massana SA 10-25 50-100 - Tèxtil i confecció 
Cerámicas Calaf SA 5-10 20-50 1966 Materials de construcció 
Ceras Roura SA 5-10 50-100 1914 Manufactures i comerç en general 
Cerba Internacional SAE 5-10 20-50 1979 Serveis a empreses 
Cespa Ingenieria Urbana SA 25-40 100-200 1970 Serveis públics 
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Cetriko SA 1,5-5 20-50 1972 Tèxtil i confecció 
Chapa Perforada SA 5-10 20-50 1965-9 Productes metàl·lics 
CHC Consultoria i Gestió SA 5-10 20-50 - Serveis generals 
Chimeneas Fugar SL 5-10 -20 1965 Materials de construcció 
Cidein SL -1,5 -20 - Electrònica i informàtica 
Circontrol SA -1,5 -20 1997 Instrumental de precisió i òptica 
Circutor SA 40-60 50-100 1973 Instrumental de precisió i òptica 
Comercial de Tratamientos Térmicos SA -1,5 20-50 - Productes metàl·lics 
Comercial JSD SA -1,5 -20 1890 Tèxtil i confecció 
Comercial Nicem-Exinte SA 5-10 -20 1987 Maquinària i material elèctric 
Comercial Valira SA 25-40 100-200 1970 Plàstics i cautxú 
Comexi - Construccions Mecàniques Xifra SA 40-60 200-500 1954 Maquinària i material elèctric 
Complementos Sanitarios SA 25-40 100-200 - Productes metàl·lics 
Compte i Rivera SA 10-25 20-50 1973 Alimentació 
Comsa Comercial SA 1,5-5 20-50 1941 Maquinària i material elèctric 
Construcciones Deco SA  5-10 20-50 1967 Construcció i negoci immobiliari 
Construcciones Mecánicas Caballé SA 10-25 100-200 1944 Maquinària i material elèctric 
Construcciones Metálicas Salvi SL  1,5-5 20-50 1881 Productes metàl·lics 
Coselva - Cooperativa Agrícola de la Selva del 
Camp SCCL 10-25 50-100 1900 Alimentació 

Cottespan SL 1,5-5 -20 1975-9 Alimentació 
Covit SA 10-25 100-200 1976 Productes metàl·lics 
Crevin SA 1,5-5 -20 1976 Tèxtil i confecció 
Cricursa - Cristales Curvados SA 10-25 100-200 1928 Manufactures i comerç en general 
Cromosoma SA 10-25 100-200 1989 Comunicació i arts gràfiques 
Cruma Material de Laboratorio SA -1,5 -20 1974 Manufactures i comerç en general 
Cuchillería Artero SA -1,5 -20 1909 Manufactures i comerç en general 
Culubret SL 1,5-5 -20 - Materials de construcció 
Cunill Orfebres SA  10-25 100-200 1916 Manufactures i comerç en general 
Curtidos Codina SA 25-40 100-200 1941 Pell i cuiro 
Curtidos Farrés y CIA SA 5-10 20-50 1916 Pell i cuiro 
Damglass SL - -20 1950 Maquinària i material elèctric 
DaVinci Consulting Tecnológico SA 10-25 100-200 1998 Serveis a empreses 
Deister SA 1,5-5 20-50 1988 Electrònica i informàtica 
Deltalab SA 10-25 50-100 1975-9 Productes químics i pintura 
Denion Control y Sistemas SA 25-40 200-500 - Maquinària i material elèctric 
Dimat - Distribuidora Industrial de 
Automatismos y Teletransmisión SA 10-25 50-100 1970 Electrònica i informàtica 

Discapa SL 5-10 - 1992 Electrònica i informàtica 
Diset SA 5-10 20-50 1970 Manufactures i comerç en general 
Disibeint Electronic SL - -20 1969 Electrònica i informàtica 
Disseny i Subministres Tècnics SL 1,5-5 20-50 - Serveis a empreses 
Doc 6 SA 1,5-5 -20 1988 Serveis a empreses 
Ducform SA 1,5-5 20-50 1952 Comunicació i arts gràfiques 
Durero Packaging SA 25-40 100-200 1965 Comunicació i arts gràfiques 
Ediciones B SA 25-40 100-200 1986 Comunicació i arts gràfiques 
Editorial Bosch SA 1,5-5 -20 1934 Comunicació i arts gràfiques 
Edosa - Establecimientos Dalmau Oliveres SA 5-10 20-50 1883 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Educa Borràs SA  10-25 100-200 1894 Manufactures i comerç en general 
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Eines Canela SA 5-10 20-50 1967 Productes metàl·lics 
Electro-Mecánica Cata SA 25-40 50-100 1947 Maquinària i material elèctric 
Electrónica de Precisión SA 5-10 20-50 1953 Instrumental de precisió i òptica 
Emsa Chemicals SL - -20 1993 Plàstics i cautxú 
Encopim SL -1,5 -20 1994 Serveis a empreses 
Envase Gráfico Industrial SA 10-25 100-200 - Paper, cartró i papereria 
Escofet 1886 SA 10-25 50-100 1886 Materials de construcció 
Estiluz SA 5-10 20-50 1969 Maquinària i material elèctric 
Estoli SA 5-10 50-100 1980 Plàstics i cautxú 
Euro Hübner España SL -1,5 -20 1974 Maquinària i material elèctric 
Eurosilla SA 1,5-5 -20 1985 Mobiliari, fusta i suro 
Fábrica Electrotécnica Josa SA 25-40 200-500 1926 Maquinària i material elèctric 
Faders SA -1,5 -20 1958 Manufactures i comerç en general 
Fainsa - Fabricación Asientos Vehículos 
Industriales SA 25-40 100-200 1935 Automoció, recanvis i tallers 

Farguell SA 1,5-5 -20 - Productes metàl·lics 
Farmhispania SA 10-25 50-100 1970 Productes químics i pintura 
Ferfor SA 5-10 20-50 1968 Mobiliari, fusta i suro 
Ferrolleida SL 10-25 50-100 1998 Materials de construcció 
Fidel Fàbregas SA 1,5-5 50-100 1944 Tèxtil i confecció 
Fivent SA 10-25 100-200 1987 Productes metàl·lics 
Fleer Española SA 10-25 50-100 1960 Alimentació 
Francisco Albero SA 10-25 100-200 1952 Automoció, recanvis i tallers 
Frecarn SA 25-40 20-50 1971-5 Alimentació 
Fruits de Ponent SCCP  10-25 20-50 1992 Alimentació 
Frutos Secos Puig SA 10-25 20-50 1917 Alimentació 
Funcosa - Funderia Condals SA 25-40 50-100 1976 Metalls, mineria i carburants 
Fundición Pujol Muntalà SA 5-10 50-100 1921-4 Metalls, mineria i carburants 
Fundiciones de Roda SA 1,5-5 20-50 1966 Metalls, mineria i carburants 
Fupicsa - Fustes del Pirineu Català SA 1,5-5 -20 1931-4 Mobiliari, fusta i suro 
Fytisa - Fieltros y Tejidos Industriales SA 10-25 100-200 1946 Tèxtil i confecció 
Gadsa - General de Archivo y Depósito SA 1,5-5 50-100 1989 Transports i duanes 
Gaes - Microson SA  1,5-5 20-50 1958 Instrumental de precisió i òptica 
Gema OD SA 10-25 20-50 - Electrònica i informàtica 
Genebre SA 25-40 50-100 1983 Materials de construcció 
Géneros de Punto Torras SA 10-25 100-200 1951 Tèxtil i confecció 
Genexus Soluciones SL -1,5 -20 1990-5 Electrònica i informàtica 
Genís Antel SA 10-25 100-200 1880 Pell i cuiro 
Germans Boada SA 25-40 100-200 1951 Maquinària i material elèctric 
Gestió Ambiental i Abastament SA 1,5-5 20-50 1993 Serveis a empreses 
Gimar SA 1,5-5 -20 - Construcció i negoci immobiliari 
Giravi SA 10-25 50-100 1946 Plàstics i cautxú 
Gouet Española SA 10-25 50-100 1941-4 Maquinària i material elèctric 
GPI Espagne SL 5-10 20-50 1993 Plàstics i cautxú 
Griferías Antonio Borràs SA 1,5-5 20-50 1940 Productes metàl·lics 
Grober SA 5-10 100-200 1890 Tèxtil i confecció 
Grup Tèxtil Dresca SL 25-40 -20 1995 Tèxtil i confecció 
Grupo Envases del Vallés SA 25-40 100-200 1971 Plàstics i cautxú 
GTD Ingenieria de Sistemas y Software SA 25-40 200-500 1987 Serveis a empreses 
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Guillot Construcciones Metálicas SA -1,5 20-50 1941 Productes metàl·lics 
Gutmar SA 1,5-5 20-50 1951 Automoció, recanvis i tallers 
Hallotex SL -1,5 -20 - Tèxtil i confecció 
Herpa SA 10-25 20-50 1961-4 Productes metàl·lics 
Hilados Técnicos  SA 1,5-5 20-50 - Tèxtil i confecció 
Hobby Flower de España SA 1,5-5 -20 1974 Manufactures i comerç en general 
Idom Barcelona SA 5-10 100-200 1957 Serveis a empreses 
Iemesa - Industria de Encajes Mecánicos SA 1,5-5 50-100 1978 Tèxtil i confecció 
Ignacio Lloveras SA 5-10 20-50 1920 Tèxtil i confecció 
Ilemo-Hardi SA 5-10 50-100 1957 Maquinària i material elèctric 
Impuls Producciones SA 1,5-5 -20 1981 Serveis a empreses 
Industrial Técnica Pecuaria SA 10-25 20-50 1968 Productes químics i pintura 
Industrial Tecnológica Laintex Veterinari SA 10-25 20-50 1988 Serveis a empreses 
Industrias de Óptica Prats SA 5-10 100-200 1969 Instrumental de precisió i òptica 
Industrias Disme SA 5-10 50-100 1962 Manufactures i comerç en general 
Industrias El Gamo SA 10-25 50-100 1959 Productes metàl·lics 
Industrias Eléctricas Soler SA 5-10 50-100 - Productes metàl·lics 
Industrias Mateu SA 10-25 100-200 1982 Productes metàl·lics 
Indústrias Metálicas Castelló SA 25-40 200-500 - Plàstics i cautxú 
Industrias Ponsa SA 10-25 200-500 1820 Tèxtil i confecció 
Industrias Puigjaner SA 10-25 100-200 1885 Maquinària i material elèctric 
Industrias Químicas del Vallés SA 25-40 100-200 1935 Productes químics i pintura 
Indústries Bec  SA 1,5-5 20-50 1951 Tèxtil i confecció 
Indústries Falgas SA 5-10 50-100 1960 Manufactures i comerç en general 
Indústries Ramon Soler SA 25-40 100-200 1890 Productes metàl·lics 
Indústries Torrents SA 1,5-5 20-50 1975-9 Maquinària i material elèctric 
Inmuro SA 5-10 50-100 1973 Mobiliari, fusta i suro 
Inoxidables, Manufactures i Qualitat SL -1,5 -20 - Manufactures i comerç en general 
Intersalus SA 5-10 20-50 1972 Serveis a empreses 
Invesa Group - Industrial Veterinaria SA 5-10 50-100 1980 Productes químics i pintura 
Investigaciones Químicas y Farmacéuticas SA 5-10 20-50 1970 Detergents, perfumeria i farmàcia 
IPS Informatica Programes Serveis SL -1,5 -20 1985 Electrònica i informàtica 
Isidre Arnau SA 1,5-5 20-50 1881-5 Mobiliari, fusta i suro 
J. Juan SA 10-25 50-100 1945 Automoció, recanvis i tallers 
Jaume Artigas Casellas SA 10-25 20-50 - Alimentació 
Jose M Sans Amill SA -1,5 -20 1925 Manufactures i comerç en general 
Juan Rich Xiberta SA 10-25 20-50 1871 Mobiliari, fusta i suro 
Keytel SA 1,5-5 50-100 1973 Hosteleria i turisme 
KH Lloreda SA 10-25 100-200 1949 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Kinetical Bussiness SL - - 2002 Comunicació i arts gràfiques 
Kontrelmec SL 5-10 20-50 1970-5 Maquinària i material elèctric 
Laboratorio Dr. Oliver Rodés  SA 1,5-5 20-50 1902 Serveis generals 
Laboratorios Calier SA 25-40 100-200 1969 Productes químics i pintura 
Laboratorios Fedra SA -1,5 -20 1975 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Laboratorios Salvat SA 10-25 200-500 1955 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Laboratorios Serra Pàmies SA 10-25 20-50 1885 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Lanitex SA 10-25 50-100 1953 Tèxtil i confecció 
Lo Trans - Logística y Transporte SA  25-40 50-100 1990 Transports i duanes 
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LPG Técnicas en Extinción de Incendios SA 5-10 20-50 1985 Manufactures i comerç en general 
Luis Ramo SL - -20 1980 Instrumental de precisió i òptica 
Lupo Morenete SL 1,5-5 -20 1989 Pell i cuiro 
Madersenia SL 1,5-5 20-50 - Mobiliari, fusta i suro 
Management System Solutions SL -1,5 -20 - Electrònica i informàtica 
Manufacturas Casas y Castellet SA -1,5 20-50 1942 Tèxtil i confecció 
Mapro Sistemas de Ensayo SA 5-10 50-100 1956 Instrumental de precisió i òptica 
Masats SA 25-40 200-500 1967 Automoció, recanvis i tallers 
Matrix SA 5-10 50-100 1974 Productes metàl·lics 
MD Soluciones de Identificación SA - 50-100 1993 Maquinària i material elèctric 
Medichem SA 10-25 50-100 1971 Productes químics i pintura 
Menadiona SL 10-25 -20 1970 Productes químics i pintura 
Menshen-Iber SL 5-10 100-200 1996 Plàstics i cautxú 
Metalogènia SA 10-25 50-100 1953-7 Productes metàl·lics 
Metalquimia SA 10-25 50-100 1971 Maquinària i material elèctric 
Método 3 SA 1,5-5 20-50 1985 Serveis a empreses 
Miebach Logística SA 1,5-5 20-50 1973 Serveis a empreses 
Miguel Díaz SA - - 1976-9 Electrònica i informàtica 
Miguel Pujadas SA 5-10 20-50 1921 Productes metàl·lics 
Minerva Color SA 5-10 20-50 1982 Productes químics i pintura 
Mobi Cènia SA 1,5-5 20-50 1960 Mobiliari, fusta i suro 
Moblec SL 1,5-5 20-50 - Mobiliari, fusta i suro 
Modacolor SA 1,5-5 20-50 1983 Tèxtil i confecció 
Monesal SA 10-25 50-100 1950-9 Tèxtil i confecció 
Monlan SA 10-25 -20 - Agricultura, ramaderia i pesca 
Moreno Pujal SL 1,5-5 20-50 1949 Productes metàl·lics 
Nart SA 5-10 20-50 - Tèxtil i confecció 
Natura Bisse Internacional SA 10-25 20-50 1979 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Netmaps Geografia Cartografia SA 5-10 20-50 2000 Electrònica i informàtica 
North Wind Yard SL 1,5-5 20-50 1973 Automoció, recanvis i tallers 
Novotecnic Europa SA 1,5-5 50-100 1964 Serveis a empreses 
Novovent SA 5-10 20-50 - Maquinària i material elèctric 
Nubiola Productos de Gran Consumo SA 10-25 20-50 1914 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Nudec SA 10-25 50-100 1980 Plàstics i cautxú 
Ollearis SA 10-25 200-500 1931-9 Plàstics i cautxú 
Openwired SL -1,5 -20 2003 Electrònica i informàtica 
Optim SA 5-10 20-50 1980 Instrumental de precisió i òptica 
Optimus SA 10-25 100-200 1933 Electrònica i informàtica 
Paneles Frigoríficos SA 5-10 -20 1979 Plàstics i cautxú 
Papel Automatic SA 1,5-5 20-50 1971-4 Paper, cartró i papereria 
Pertecsa - Perfils Tècnics SA 10-25 100-200 - Plàstics i cautxú 
Pielcolor SA 10-25 50-100 1977 Productes químics i pintura 
Pirotècnia igual SA 10-25 50-100 1920 Manufactures i comerç en general 
Planchas y Productos para Offset Lithoplate SA 5-10 20-50 1968 Comunicació i arts gràfiques 
Plasfi SA 10-25 50-100 1980 Plàstics i cautxú 
Plasticband SA 5-10 20-50 1977 Plàstics i cautxú 
Play SA 10-25 20-50 1966 Manufactures i comerç en general 
Porcelanas del Ampurdán SA 1,5-5 20-50 1976 Manufactures i comerç en general 
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Porta Sistemas SL -1,5 -20 1965-9 Paper, cartró i papereria 
Posimat SA 10-25 50-100 1986 Maquinària i material elèctric 
Priela SA 10-25 100-200 1975 Alimentació 
Productos Concentrol SA 5-10 20-50 1986 Productes químics i pintura 
Proquimia SA 25-40 100-200 1971 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Prous Science SA 10-25 50-100 1958 Comunicació i arts gràfiques 
Proyectos Intermundia SL 1,5-5 20-50 1960-9 Productes químics i pintura 
Pulligan Internacional SA 10-25 200-500 1885 Tèxtil i confecció 
Pumatex SL 1,5-5 -20 1983 Maquinària i material elèctric 
Quality Chemicals SL 1,5-5 -20 1997 Productes químics i pintura 
Ramon Ventulà SA 25-40 50-100 1950-9 Alimentació 
Relats SA 10-25 100-200 1957 Maquinària i material elèctric 
Relojes Berenson SL 1,5-5 -20 - Manufactures i comerç en general 
Remle SA 10-25 100-200 1956 Maquinària i material elèctric 
Resinas Olot SA 25-40 100-200 1963 Plàstics i cautxú 
Reverté Productos Minerales SA 25-40 100-200 1958 Materials de construcció 
Ribalta i Fills SA 1,5-5 20-50 - Construcció i negoci immobiliari 
Rieju SA 10-25 100-200 1934 Automoció, recanvis i tallers 
Robama SA 10-25 50-100 - Productes químics i pintura 
Roberlo SA 10-25 20-50 1968 Productes químics i pintura 
Rocalba SA 5-10 20-50 - Agricultura, ramaderia i pesca 
Rosal Instalaciones Agroindustriales SA 1,5-5 20-50 1956 Maquinària i material elèctric 
Roser Construccions Metàl·liques SA 5-10 50-100 1959 Maquinària i material elèctric 
Rotatek SA 10-25 20-50 1972 Maquinària i material elèctric 
Rotecna SA 10-25 100-200 1990 Maquinària i material elèctric 
Rücker Ibérica SL 10-25 100-200 1980 Serveis a empreses 
Rumitag SL 1,5-5 -20 1989 Instrumental de precisió i òptica 
S. Vilarrasa SA 25-40 100-200 1957 Tèxtil i confecció 
Safisa - Salvador Figueras SA 1,5-5 20-50 1940 Tèxtil i confecció 
Saifor SL 5-10 20-50 1982 Maquinària i material elèctric 
Saitek SA 1,5-5 -20 1982 Maquinària i material elèctric 
Salicrú SA 25-40 200-500 1965 Electrònica i informàtica 
Sanromà I SL -1,5 -20 1942 Manufactures i comerç en general 
Santa & Cole Ediciones de Diseño SA 10-25 50-100 1981-5 Mobiliari, fusta i suro 
Santasusana SA 1,5-5 -20 1926 Mobiliari, fusta i suro 
Scytl Online World Security SA 1,5-5 20-50 2001 Instrumental de precisió i òptica 
Seintex Servicios de Informática SA 5-10 100-200 1975 Serveis a empreses 
Sellarès Alegre SL 1,5-5 20-50 - Tèxtil i confecció 
Selvafil SL 10-25 200-500 - Tèxtil i confecció 
Semillas Fitó SA 25-40 100-200 1880 Agricultura, ramaderia i pesca 
Servicios de Gestión Tecnológica SA 1,5-5 20-50 - Serveis a empreses 
Sidasa 25-40 100-200 1952 Productes químics i pintura 
Sociedad de Transformación de Plásticos SA 1,5-5 20-50 1983 Plàstics i cautxú 
Sogefi Filtration SA 25-40 200-500 1968 Automoció, recanvis i tallers 
Solbru SA 1,5-5 50-100 1948 Tèxtil i confecció 
South Wing SL - -20 2000 Electrònica i informàtica 
Spin SA 1,5-5 20-50 1981 Electrònica i informàtica 
Spirax Sarco SA 10-25 50-100 1888 Forniments industrials 
Sport Caravaning Canet SA  1,5-5 20-50 1976 Automoció, recanvis i tallers 
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Star Textil SA  10-25 20-50 1981 Tèxtil i confecció 
Subertap SA 5-10 50-100 - Mobiliari, fusta i suro 
Suministros Industriales Spray SA 1,5-5 -20 1965-9 Maquinària i material elèctric 
Supergrif SL 5-10 50-100 1967 Productes metàl·lics 
Symor Linea SA 10-25 50-100 1975 Tèxtil i confecció 
Synthon Hispania SL 1,5-5 50-100 1998 Detergents, perfumeria i farmàcia 
Talleres Felipe Verdés SA 10-25 100-200 1908 Maquinària i material elèctric 
Talleres Julio Roc SL 1,5-5 50-100 1977 Productes metàl·lics 
Talleres Roca SA 1,5-5 20-50 1917 Maquinària i material elèctric 
Talleres Vega SA 1,5-5 50-100 1987 Mobiliari, fusta i suro 
Tapones y Especialidades del Corcho SA 10-25 20-50 - Mobiliari, fusta i suro 
Tax Assessoria i Gestió SL -1,5 - 1988 Serveis a empreses 
Taylor Nelson Sofres SA 10-25 200-500 1997 Serveis a empreses 
Team - Tecnologia Europea Aplicada al 
Movimiento SL 10-25 20-50 1982 Maquinària i material elèctric 

Tecalum SL 10-25 100-200 1990 Maquinària i material elèctric 
Tecnigas Elementos de Competición SL -1,5 -20 1995 Automoció, recanvis i tallers 
Tejidos Estambril SA 5-10 20-50 1941-4 Tèxtil i confecció 
Telstar Industrial SL  - - 1963 Maquinària i material elèctric 
Tesalca 99 SA 10-25 50-100 1989 Tèxtil i confecció 
Texknit SA 5-10 100-200 1981 Tèxtil i confecció 
Texma Maquinaria Textil SL 1,5-5 -20 1987 Maquinària i material elèctric 
Textil Puig Ubach SA 5-10 20-50 1917 Tèxtil i confecció 
Tigsa - Técnicas e Innovaciones Ganaderas SA 5-10 20-50 1982 Maquinària i material elèctric 
Tintes Viscolan SA 10-25 100-200 1975-9 Tèxtil i confecció 
Torval -Torras Valentí SA 10-25 100-200 1944 Tèxtil i confecció 
Traiber SA 10-25 50-100 - Instrumental de precisió i òptica 
Transportes Tresserras SA 5-10 20-50 - Transports i duanes 
Transports Padrosa SA 5-10 50-100 1923 Transports i duanes 
Tratamientos Térmicos Carreras SA 1,5-5 20-50 1950 Productes metàl·lics 
Tres Comercial SA 25-40 20-50 1970 Materials de construcció 
Upacat SA 5-10 20-50 1970 Productes metàl·lics 
Urcotex Inmobiliaria SA 10-25 20-50 1985 Construcció i negoci immobiliari 
Vak Kimsa SA 1,5-5 -20 1971-4 Maquinària i material elèctric 
Valentí Rius Clapers SA 1,5-5 20-50 1940 Maquinària i material elèctric 
Vayreda Bassols Casabo y CIA SL -1,5 20-50 1880 Materials de construcció 
Vertisol Internacional SRL 10-25 50-100 1982 Tèxtil i confecció 
Vertisub SL 1,5-5 20-50 1989 Construcció i negoci immobiliari 
Vida Software SL - -20 2001 Electrònica i informàtica 
Vidiestil SA 5-10 -20 - Tèxtil i confecció 
Vilardell Purtí SA 10-25 50-100 1962 Productes metàl·lics 
Vilaseca SA 10-25 20-50 1945 Tèxtil i confecció 

Taula I.1: Empreses contactades.     Font: Elaboració pròpia 

 


