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1. Anàlisi de l’activitat econòmica 

 

L’any 2001, el total de treballadors dels sis municipis estudiats representaven un 8,73% 

del  total de Catalunya, dels quals Tarragona  (2,34%), Lleida  (2,14%)  i Girona  (1,91%) 

eren els municipis que n’acumulaven  la major quantitat. Els  seguien, molt per  sota, 

Reus  (1,20%), Cerdanyola  (0,73%)  i Castelldefels  (0,41%). En els sectors de Recerca  i 

Desenvolupament  i  Educació  (en  endavant,  R+D+E)  es  veu  clarament 

sobrerepresentat en l’acumulat dels sis municipis, que representa un 14,5% del total 

de Catalunya. 

 

L’anàlisi  desagregada  de  les  dades  sobre  el  conjunt  de  treballadors  per  als  sectors 

R+D+E i el grup dels sectors intensius en coneixement (en endavant, KIS), que inclouen 

entre  d’altres,  serveis  financers,  empresarials,  professionals  i  educatius,  estaven 

igualment per sobre dels valors de Catalunya. L’acumulat d’aquests sectors en els sis 

municipis representava un 34% del  total del seus  treballadors,  front el 26,3% per al 

conjunt de Catalunya. Concretament, en el  sector R+D+E és del 6,3% en el  conjunt 

dels  sis  municipis  front  el  3,8%  de  Catalunya.  L’anàlisi  desagregada  per  municipi 

mostra  a Cerdanyola del Vallès  al  capdavant, amb un 21,1% dels  seus  treballadors 

dedicats  a  aquests  sectors.  La  resta  de municipis  es  trobaven  amb  valors  al  voltant 

d’un punt de mitjana sobre els valors de Catalunya.  

 

En  els  sectors  KIS,  en  canvi,  Girona  es  trobava  al  capdavant  amb  un  41%  de 

treballadors  del  total  dels  que  es  dediquen  a  aquests  sectors.  A  certa  distància 

segueixen  Tarragona  (27,7%),  Lleida  (24,8%),  Reus  (22,8%),  Castelldefels  (18,3%)  i 

Cerdanyola (14,8). A Catalunya, aquests treballadors representaven un 22,6% del total. 

 

Figura 1. Percentatge treballadors R+D+E i sectors KIS (2001) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social 

Els  coeficients  d’especialització  de  l’activitat  de  les  dues  agrupacions  de  sectors 

confirmen els majors valors en el cas dels  sector R+D+E al municipi de Cerdanyola 

(5,6). La resta de municipis també presentaven coeficients d’especialització superiors a 
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1 (que indica una especialització de l’activitat): Lleida (1,38), Tarragona (1,36), Girona 

(1,29),  Castelldefels  (1,18)i  Reus  (1,13).  En  el  cas  dels  sectors  KIS  es  trobaven 

especialitzats Girona (1,82)Tarragona (1,23) i Lleida (1,10).  

 

Els  índexs d’autocontenció  i d’autosuficiència que mesuren el grau de consolidació 

del  mercat  de  treball1,mostraven,  d’una  banda,  que  eren  els  municipis  de  Lleida 

(81%),  Tarragona  (74%),  Girona  (70%)  i  Reus  (63%)  els  que  retenien  la  major 

quantitat  de  la  seva  població  ocupada  resident  treballant  en  el mateix municipi. 

D’altra  banda,  eren  Girona  (59%)  i  Cerdanyola  (43%)  els municipis  amb  un menor 

percentatge  d’ocupació  local  per  població  resident,  és  a  dir,  que  atreien  una major 

quantitat de treballadors no residents.  

 

L’estudi  de  l’evolució  del  nombre  de  treballadors  dels  sis municipis,  en  el  període 

2001‐2009, mostra una tendència creixent en els dos primers triennis i una tendència 

a la baixa en l’últim, de manera similar com succeeix a la resta de Catalunya, fruit dels 

efectes  de  la  crisi  econòmica  internacional.  Per  contra,  l’evolució  del  sector R+D+E 

mostra  un  creixement  constant  durant  tot  el  període,  fins  i  tot  en  l’últim  trienni 

encara que en menor  intensitat. D’una banda, Tarragona (73,7%) és el municipi amb 

un major creixement del sector en termes percentuals (a Catalunya va ser del 48,8%) i, 

d’altra banda, Cerdanyola és el que presenta un creixement més significatiu respecte 

del  seu mercat  de  treball  (8  punts  percentuals).  En  la  resta,  aquest  creixement  es 

queda en valors al voltant de 2 punts percentuals (a Catalunya va ser d’1,2). 

 

En els sectors KIS,  la  línia de tendència es mostra amb un creixement constant en els 

dos primers triennis  i un creixement negatiu en el tercer trienni; excepte a Lleida, on 

s’observa  un  creixement  lleugerament  positiu.  En  tot  el  període,  la  mitjana  de 

creixement  del  sector  va  ser  del  37,5%.  Els  municipis  que  mostren  un  major 

creixement  són  Cerdanyola  (50,8%)  i  Lleida  (42,8%).  Catalunya  va  tenir  un 

comportament similar a  la  resta de municipis, amb un creixement positiu en els dos 

primers  triennis  i  un  creixement  negatiu  en  l’últim,  malgrat  l’acumulat  en  tot  el 

període va ser del 19,7%, molt per sota dels sis municipis analitzats.  

 

L’anàlisi de l’evolució dels treballadors en el període 2001‐2006 (per evitar els efectes 

produïts per  la crisi econòmica) està  indicant, a més, un procés de  terciarització de 

l’activitat, com ho explica el major creixement del sector altres serveis, on s’agrupen 

els  sectors KIS així com el  sector comerç, al mateix  temps que es dóna una baixada 

generalitzada de la indústria. 

 

                                                            
1 El índex d’autocontenció mesura el percentatge de població activa resident que treballa en el mateix municipi on viu i, el índex 

d’autosuficiència mesura el percentatge d’ocupació local cobert per població resident. 



4 

Taula 1. Estructura de l’ocupació l’any 2006 i variació en punts percentuals en el  
període 2001‐2006 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social. 

L’anàlisi  de  la  variació  de  la  densitat mostra  com  són  els  sectors  altres  serveis  i 

comerç  els  que  presenten  una major  variació  en  tots  els municipis.  En  el  primer, 

especialment a Cerdanyola del Vallès i Girona i, en el segon, a Castelldefels i Lleida.  

 

Figura 2. Variació de la densitat del mercat de treball per sector econòmic  
en el període 2001‐2006 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social. 

Per  tant,  es  pot  concloure  que  els  fenòmens  de  transformació  de  l’estructura  de 

l’ocupació dels sis municipis estudiats mostren un avanç en el conjunt de sectors cap 

a  un  procés  de  terciarització,  suportat  en  un  descens  gradual  del  pes  de  la  base 

industrial  i  l’increment de  l’ocupació en altres sectors, especialment, en els serveis  i, 

de manera més específica, en els serveis d’ocupació més qualificada. En aquest sentit, 

es  troben que són els municipis que  tenen un major pes de  l’ocupació en R+D+E els 

que acumulen els majors valors de l’ocupació en altres serveis, confirmant així que la 

terciarització dels seus mercats de treball podrien estar afavorits per  la  localització 

dels Centres de recerca analitzats. 

 
 
 
 

2006 agrícultura extracció indústria construcció comerç altres serveis administració
Castelldefels 0,9% 0,0% 6,3% 13,4% 54,6% 21,7% 2,8%
Cerdanyola del Vallès 0,3% 0,3% 12,9% 8,3% 31,3% 42,9% 2,3%
Girona 0,4% 0,0% 6,0% 6,7% 37,1% 38,9% 10,7%
Tarragona 0,6% 0,0% 8,5% 11,6% 34,7% 29,2% 15,3%
Reus 2,5% 0,0% 12,5% 15,9% 44,4% 22,5% 2,2%
Lleida 3,1% 0,0% 6,9% 10,8% 39,0% 25,5% 14,7%

Catalunya 2,0% 0,1% 17,6% 11,1% 39,7% 24,4% 5,1%

2001 -2006 agrícultura extracció indústria construcció comerç altres serveis administració
Castelldefels - - -0,01 0,30 0,28 0,31 -0,12
Cerdanyola del Vallès - - -0,21 0,14 0,16 0,40 0,15
Girona - - 0,09 0,29 0,21 0,28 0,03
Tarragona - - -0,08 0,26 0,19 0,22 0,23
Reus - - 0,18 0,29 0,18 0,34 0,12
Lleida - - -0,04 0,33 0,20 0,18 0,14

Catalunya 0,05         0,19         -0,09 0,25 0,17 0,22 0,21
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2. Transformació  urbanística  en  l’espai  localitzat  al  voltant  dels  centres  de 

recerca. Anàlisi de la incorporació de nova superfície de sostre i sòl urbanitzat 

L’anàlisi s’ha fet observant els processos de construcció de nou sostre i la urbanització 

de nou sòl en un radi de 600 metres al voltant dels centres universitaris i de recerca i, 

1.000 metres en el cas de Cerdanyola, en el període 2001‐2009. Aquesta anàlisi dóna 

resultats  contrastats  en  el  conjunt  de municipis,  ja  que  hi  ha  un  conjunt  d’aquests 

(Lleida,  Reus  i  Tarragona)  on  les  transformacions  urbanístiques  són  rellevants, 

principalment, al voltant dels centres localitzats fora dels seus casc històrics, i la resta 

(Castelldefels, Cerdanyola del Vallès i Girona) on els desenvolupaments urbanístics són 

escassos.  

 

L’edificació dels centres de recerca coincideix en el temps, en molts dels casos, amb els 

processos d’incorporació de nou sòl en el seu entorn; o bé van estar construïts alguns 

anys abans, com és el cas de Lleida (Campus Cappont i Agrònoms), Tarragona (Campus 

Sescelades  i  Centre)  i  Reus  (Campus  Bellisens).  Aquesta  transformació  s’ha 

materialitzat en l’habilitació de nou sòl urbanitzat, 1.287.163 m2 de sòl. D’aquest valor, 

el  94%  es  va  concentrar  als municipis  de  Lleida  (42,1%),  Reus  (30,7%)  i  Tarragona 

(21,2%).  

 

Aquests mateixos municipis  són els que acumulen  la major quantitat de nou  sostre, 

que en el conjunt dels sis municipis va ser de 959.910 m2st  , dels quals Lleida, Reus  i 

Tarragona van acumular el 88% del  total. Tarragona  i Reus amb valors al voltant del 

35% i Lleida del 18,5%. 

 
Taula 2. Quantitat de nou sòl urbanitzat i sostre edificat al voltant dels centres de recerca  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’oficina de Cadastre. 

Aquests valors quan es comparen amb les dades sobre la superfície de sòl artificialitzat 

de 2001 de cadascun dels municipis mostren que són Lleida, Reus, i en menor mesura 

  Total Nou sòl urbanizat m2s Total Nou sostre edificat m2t

Castelldefels

c12 C. Castelldefels i Baix  Llobregat 60.343 112.738

Cerdanyola del Vallès

c6 C. Bellaterra 0 2.042

Girona

c1 C.Montilivi 0 0

c2 C. Barri Vell (Biblioteca) 0 0

c3 C. Barri Vell (Rectorat) 0 0

c4 C. Barri Vell (Ciències de l’Educació i Psicologia) 0 0

c5 Parc Científic 15.374 0

 Lleida

c7 Infermeria /  Medicina (Hospital Sta. Maria) 0 0

c8 C. Agrònoms 301.783 1.759

c9 C. Cappont 214.057 277.918

c10 C. Ciències de  la Salut ‐ Arnau de  Vilanova 26.530 21.644

c11 C. Gardeny 0 39.731

Reus

c16 C. Bellisens 395.637 165.210

c17 C. Facultat de  Medicina 0 11.913

Tarragona

c13 C. Sescelades 31.986 76.248

c14 C. Centre 241.453 250.707

c15 ICAC Institut Català d’Arqueologia Clàssica 0 0

Total 1.287.163 959.910
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Castelldefels  i  Tarragona,  els  que  van  experimentar  un major  creixement  de  sòl  al 

voltant dels centres universitaris i de recerca.   

 
Taula 3. Percentatge de nou sòl i sostre al voltant dels  

centres de recerca respecte del sòl artificialitzat de l’any 2001 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’oficina de Cadastre. 

 

3. Línies de futur 

 

Com a resultat de l’estudi s’apunten algunes línies de futur a desenvolupar amb tal de 

conèixer millor  els  efectes  sobre  el  desenvolupament  urbà  que  té  la  localització  de 

centres de recerca en l’espai urbanitzat. 

 

A) Buscar mecanismes que articulen el projecte de desenvolupament de noves 

infraestructures  de  centres  universitaris  i  de  recerca  amb  les  figures 

urbanístiques  (Plans de Millora Urbana, Àrees de Rehabilitació  Integral) entre 

d’altres  que  són  la  base  del  projecte  urbà  dels  municipis,  i  articulen  els 

instruments adients per a  l’adequat  repartiment de beneficis  i carreges de  la 

transformació  urbana,  (projectes  d’urbanització,  ajuts  a  la  rehabilitació..). 

D’una banda, per a potenciar els valors de  les seves  localitzacions  i, de  l’altra, 

per mantenir  el  seu  equilibri  com  espais  dinamitzadors  de  noves  activitats, 

especialment  en  els  centres  històrics.  En  aquest  sentit,  els  nous  centres 

universitaris haurien de portar a terme un pla de viabilitat que delimiti la seva 

actuació al desenvolupament estricte del seu programa edificatori, delimitant 

la  capacitat  d’inversió  en  allò  que  li  es  propi,  l’equipament  d’espais  per 

l’activitat docent i d’R+D.  

 

B) Es  proposa  desenvolupar  una  recerca  encaminada  a  estudiar  un  model 

sostenible  de  finançament  de  politiques  públiques  d’inversió  en  Espais 

universitaris  i d’R+D,  considerant els efectes colaterals en  la  revitalització de 

barris. Estudiar  les plusvàlues generades sobre  les àrees prosperes als centres 

universitaris  i de recerca, amb  l’objecte de dissenyar  instruments que aportin 

algun tipus de retorn de la inversió feta. En aquest sentit , caldria fer estudis del  

seguiment dels  canvis en  l’entorn per  la presencia dels centres esmentats,  la 

incorporació  de  noves  activitats  productives  i  de  l’increment  de  la  inversió 

Sup. Arti ficia l i tzat 

(km2)

% de nou sòl  urbanizat i  

sostre edi ficat (600 metres  al  

voltant del  Centre de Recerca)

Castel ldefels 8,38                         2,07%

Cerdanyola   9,48                        0,02%

Girona 11,98                     0,13%

Lleida 13,06                      6,77%

Reus 18,00                     3,18%

Tarragona 29,37                     2,04%



7 

privada, allà on els centres es localitzen. Estudis que de ben segur ha de servir  

per  formular  nous  instruments  de  recuperació  de  plusvàlues,  així  com  de  la 

creació  de  fons  de  reversió  cap  les  organismes  actuants  en  el  conjunt  de 

l’administració pública.  

 

C) Una darrera proposta d’alt  interès, per els efectes que propicia en  l’activitat 

econòmica del país, és estudiar  l’impacte que té  la activitat de coneixement,  

recerca  i desenvolupament respecte del total de sectors econòmics, a partir 

de  l’estudi de  les seves  relacions  funcionals amb  la  resta de sectors. Aquest 

nou  apropament  busca  identificar  el  posicionament  del  sector  en  l’entramat 

econòmic de  les ciutats  i regions on es  localitzat. Es parteix de  la hipòtesi que 

aquesta  activitat  mirada  des  de  la  perspectiva  del  seu  impacte  econòmic 

coadjuva  en  gran mesura  al  enfortiment  dels  sistemes  locals  i  regionals  de 

producció econòmica.   

 

 


